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 आदशुस्तकोहेखपप्रिका । 

अथास्याः श्रीपधुसूदनसरखतीश्रीधरसवामिविरचितदीकाभ्यां समेत 
भगवह्वतायाः पुस्तकानि यानि परदितेकपरतया ससछरणाथं प्रदत्तानि गः 
नापप्रामादिकं पुस्तकानां सङ्गश्च एुतज्गतया प्रद्यनते । 

त्र पुसूदनसरसतीकृतदीकासदितपुस्तकानां नामादिकं छिख्यते-- 
फ़. इति संतितम्- पृषं सरीकं एणम्, एतत्पस्तकं मोहमय्यां युद्रितम् । 

ख. इति संतितम्-मृं सटीक पूणम्, एतपुस्तकं पुण्यपत्तननिवासिनां रा 
रा० “भाङसाहेव नगरफर'' इयतेषाम् । 

ग. इति प्ञितम्-परं सरीकं पणम्, एतरपस्तकं रा० रा० ^“ सदाशिव 
विनायक परांजपे '' इयेतेषाम् । 

घ. इति प्तितम्-ग्र्ं सर्टीकं पणम्; एततपुस्तकम्--इन्दुरपुरनिवासिनां 
श्रीमतां किव इत्यपाहानां “भारसाष्व वागसा्व 
इत्यतषाप्र् । 

ड. इति ं ितम्-प्ूं सटीक पूणम्, एतयुस्तफं ० रा० ^“ निरोप॑तवङ्गे ” 
इत्येतेषाम् । 

च. इति सक्ञितम्-गृटं सदीके पर्णम् , एतत्पस्तकं पुण्यपत्तननिवासिनां रा 
रा० ““भारसाहैव जोग वकील ' इदेतेषाम् । 

8, इति संजञितम्-गरठं सटीक एणम्, एततपस्तकं ६३७६ शल्येतदनक्रमसं 
रयाङ्ान्वितमानन्दाश्रमसंस्कतग्रन्थसंग्र्ाटयस्थम् । 

न. इति पंक्ञितम्- पूरं सटीक एणम्, एतत्पुस्तकं पुण्यपत्तननिवासिनां #° 
(> „> (^ ११ 

रा० रा० “ नारायण वावानी जोशी "" इत्येतेषम् । 

न, इति संजञितम्-परं सर्ठीकं पर्णम्, एततपुस्तकं पुण्यपत्तननिवासिनां 
रा० रा० “ $ृष्णाजी महादेव पणपे " शयेतेषाम् । 

म्. इति सं्ितम्--पूं सदीकं एणम्, एततपुस्तकं रा० रा० ¢ भास्कर रपु 
नाय दाते'' इदयेतेषाम् । 
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अथ श्रीपरस्ागिद्तदीकासदितपएस्तकानां नामादिकं टिख्यत- 

क. इति पक्ञिम्-प्रं सटीक पूर्णम्, एततपुस्तकं मोहमय्यां निणेयसागरा- 
ख्यपुद्रणाद्ये युद्धितम् । 

ख. इति परहितम् सदीकं पणम्, एततपुस्तकं रा० रा० ^ मरहारराव 
पुरंदरे '' इत्येतेषाम् । 

ग. इति पतितम् स्कं पूणेम्, एतसुस्तकम्--इन्दूरपुरनिवासिनां 
रा० रा० “ गोपानरावं हरीं बक्षी इत्येतेषाम् । 

ध. इति पितम्-ग्रहं सरीकं पर्णम् , एतदपुस्तकफ पएुण्यपत्तननिवापिनां रा० 
रा० “ दृष्णाजीं महादेव पेणसे "` इ्येतेषाम् | 

इः. इति प्ितम्-परलं सदीकं पूणम्, एततपुस्तकं १३७० इत्यनुक्रपसंस्या- 
इान्वितमानन्दाश्रपसंस्कृतग्रन्यसग्रहाखयस्थम् । 

च. इति प्ितम्-मृषठं सदी पणम्, एतप्पस्तकम्--इन्दुरपुरनिवासिनां शिवि 
इत्युपाहानां “ भाडसादव बारसाहेव » इत्येतेषाम् । 

छ, इति सक्नितम्-ृलं सर्दकं पणम्, एतत्पुस्तकं १०९९ इत्येतदनुक्रमसं- 
ख्याङ्ान्वितपानन्दाश्रमसंस्ृतप्रन्थसंग्रहाखयस्यं गरुनीं 
इत्युपाहानाम् । 

ज. इति सं्ितम्-पृरं सरीकं एणम्, एततपुस्ते १५९५ इत्येतद् नुक्रमसं- 
ख्याङ्ानितमानन्दाधरमसंस्छृतप्रन्थसंग्रहाखयस्थं ^ विसा 
जी रघुनाथ इत्येतेषाम् । 

द, इति पंितम्-परं सदीकं पणम्, एतत्पुस्तकं ` ठणिग्रापनिवासिनां सा 
रा० ^“ छक्ष्मणराव जोगणकर वकीर " इस्यतेषाम् । 

ञ्. इति सं्ञितम्-गृरं सटीक टितं त्रयोदशाध्यायस्यपोडशश्टोकपयेन्तम्; 
एततपुस्तकं दिायुद्रणयत्रे पृद्ितं रा० रा० “ भारकरं 
रधुनाथ दाते ” इत्येतेषाम् । 

समाप्य भीमधुमूदनपतरखतीश्रीषरस्वामिविरचितदीकामेतश्ीमदध- 
गवहरीताया आदशपस्तकोटेखपश्रिका 



ॐ तत्पद्रह्यणे नमः । 

श्रीमधूसुटनपरसतीकृतगृढाथदीपिकाश्रीधरसामिः 
कृतवारपी पिनीभ्यां ममेद् । 

श्रीमद्गवद्रीता । 
तत्र प्रथमोऽध्यायः । 

( मधुसूदनघरस्वतीकृता रीक्रा । ) 

भगवत्पादमाप्या्थमालोच्यातिप्रयत्नतः ॥ 
प्रायः प्रतिपदं कुषं गीतागूद्थदीपिकाम् ॥ १ ॥ 
सहेतुकस्य संपारस्यायन्तोपरमात्मकम् ॥ 
परं निःश्रयपरं गीतारा्रस्योक्तं प्रयोजनम् ॥ २॥ 
सच्चिदानन्दरूपं तत्पूणं विष्णाः परं पदम् ॥ 
यत्प्राप्नये समारब्धा वेदाः काण्डत्रयात्मकाः ॥ ६ ॥ 
कर्मोपास्तिसतथा ज्ञानमिति काण्डजेयं कमात् ॥ 
तदूपाष्टदशाध्यायी गीता काण्डत्रयालिकरा ॥ ४ ॥ 
एकमेकेन षटूकेन काण्डमत्रोपलक्षयेत् ॥ 
करमनिषठात्नाननिष्ठे कथिते प्रभमान्वयोः ॥ ९ ॥ 
यतः परमु्चयो नास्ति तयोरतिविरोधतः ॥ 
मगवद्धक्तिनिष्ठा तु मध्यमे परिकीतिता ॥ ६ ॥ 
उमयानुगता सा हि परवविन्नापनोदिनी ॥ 
कममिश्रा च शुद्धा चज्ञानमिश्रा चपा त्रिषा ॥ ७॥ 
तञ तु प्रथमे काण्डे कपैतत्यागवत्मना ॥ 
तवेषदार्थो विशुद्धात्मा सोपपरतिनिरूप्यते ॥ ८ ॥ 
द्वितीये मगवद्धक्तिनिष्ठावणेनवत्मना ॥ 
मगवान्परमानन्दस्तत्पदार्थोऽवधायैते ॥ ९ ॥ 
तृतीये तु तयोरयं वाक्यार्थो वण्यते स्फुटम् ॥ 
एवमप्यत्र काण्डानां संबन्धोऽस्ति परस्परम् ॥ १० ॥ 

क 
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पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतटीकाभ्यां समेता-[ उोद्षातः ] 

प्रत्यध्यायं विशेषस्तु तत्र ततैव वक्ष्यते ॥ 
मुक्तिपाधनपरवेदं शाख्राथेत्वेन कथ्यते ॥ ११ ॥ 
निष्कामकमीनुष्टानं व्यायात्काम्यनिषिद्धयोः ॥ 
तापि परमो धर्मो जपस्तुल्यादिकं हरः ॥ १२ ॥ 
घ्षीणपापस्य चित्तस्य विवेके योग्यता यदा ॥ 
नित्यानित्यविवेकमस्तु जायते सुदृदस्तदा ॥ १६ ॥ 
इहामुत्राथवेराग्यं वीकारामिधं क्रमात् ॥ 
ततः शमादिसंप्या संन्यासो निष्ठितो भवेत् ॥ १४॥ 
एवं सवपरित्यागान्मुमृक्षा जायते ढा ॥ 
ततो गुखूपस्तदनमुपदेलग्रहस्ततः ॥ १९ ॥ 
ततः संदेहहानाय वेदान्तश्रवणादिकम् ॥ 
सषेमुत्तरमीमांपाशाख्लमत्ो पयुज्यते ॥ १६ ॥ 
ततस्तत्परिपाकेण निदिष्यास्तननिष्ठता ॥ 
योगज्ञा तु संपूणेमुपक्षीणं मवेदिह ॥ १७ ॥ 
क्षीणदोषे ततश्चिते वाक्यात्ततत्वमतिर्भवेत् ॥ 
साक्षात्कारो निर्विकल्पः हाब्दादेवोपनायते ॥ १८ ॥ 
अविद्याविनिवृत्तिस्तु तक्तवन्ञानोदये मवेत् ॥ 
तत आवरणे क्षीणे क्चीयेते च्रमसंरायो ॥ १९ ॥ 
अनारब्धानि कर्माणि नरयन्त्येव समन्ततः ॥ 
नं चाऽऽगामीनि जायन्ते तच्वज्ञानप्रभावतः || २० ॥ 
प्रारव्धकममविक्षेपाद्राप्तना तु न नश्यति ॥ 
सा सवेतो बख्वता प्ंयमेनोपश्चाम्यति ॥ २१ ॥ 
संयमो धारणा ध्यानं समाधिरिति यञ्चिकम् ॥ 
यमादिपञ्चकं पूवं तदथमुपयुज्यते ॥ २२ ॥ 
इृश्वरप्रणिधानात्तु समाधिः सिध्यति द्रुतम् ॥ 
ततो भवेन्मनेना्ञो वास्नाक्षय एव च | २३॥ 
तच्त्वन्ञानं मनोनाङ्ञो वास्रनाक्षय इत्यपि ॥ 
य॒गपश्नितयाम्याप्ताज्ीवन्मुक्तिदढा भवत् ॥ २४ ॥ 
विद्वत्संन्याप्तकथनमेतदथं श्रुतो कृतम् ॥ 
प्रागसिद्धो य एवांशो यन्नः स्यात्तस्य साधने ॥ २९ ॥ 
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{ उपोद्घातः ] भ्रीपद्धगवह्ीता । 

निरुद्धे चेतसि पुरा सविकस्पसमायिना ॥ 
निरविकल्पप्तमाधिस्तु मवेदत्र त्रिभूमिकः ॥ २६ ॥ 
व्युत्तिष्ठते स्वतस्त्वाये द्वितीये परबोधितः ॥ 
अन्त्ये व्युत्निष्ठते नेव सदा मवति तन्मयः ॥ २७ ॥ 
ए्वमृतो ब्राह्मणः स्याद्वरिष्ठो ब्रह्मवादिनाम् ॥ 

गुणातीतः स्थितप्रज्ञो विष्णुमक्तश्च कथ्यते ॥ २८ ॥ 
अतिवणीश्रमी जीवन्मुक्त आत्मरतिस्तथा ॥ 
एतस्य कृतकृत्य त्वाच्छाखमस्मान्निवतिते ॥ २९ ॥ 
यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ ॥ 
तस्येते कथिता ह्यथौः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ३० ॥ 
इत्यादिश्चुतिमानेन कायेन मन्ता गिरा ॥ 
सवावस्थाघ्रु मगवद्धक्तिर्ोपयुज्यते ॥ ६१ ॥ 
पषेमूमो कृता भक्तिरु्तर सूमिमानयत् ॥ 
अन्यथा विन्नवाहुस्यात्फखसाद्धः सुदखेमा ॥ २२ ॥ 

पवौम्यापेन तेनेव हियते ह्यवशोऽपि सः ॥ 
अनेकजन्मपरंपिद्ध इत्यादि च वचो हरेः ॥ ३३ ॥ 
यदि प्रागमवपंस्कारस्याचेन्त्यत्वात्तु कश्चन ॥ 
प्रागेव कृतक्रलः स्यादाकाशफङ्पातवत् ॥ ३४ ॥ 
न तं परति कताथेत्वाच्छाख्रमारग्धुमिष्यते ॥ 
प्राकिद्धप्ताधनाम्याप्ताद्दुज्ञेया भगवत्कृप ॥ ६९ ॥ 
एवं प्राममूमििद्धावप्युत्तरोत्तरमूमये ॥ 
विधेया मगवद्धक्तिस्तां विना सा न सिध्यति ॥ ६६ ॥ 
जीवन्मुक्तिदशायां तु न भक्तः फकस्पना ॥ 
उद्षटत्वादिवत्तेषां खवभावो भजनं हरेः ॥ ३७ ॥ 
आत्मारामाश्च मुनयो निभरन्था अप्युरुक्रमे ॥ 
ुर्वन्त्यहेतुकीं मक्तिमित्थंमूतगुणो हरिः ॥ ३८ ॥ 
तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकमक्तिविशिष्यते ॥ 
इत्यादिवचनात्प्रममक्तोऽयं मुख्य उच्यते ॥ ३९. ॥ 
एतत्सव भगवता गीता प्रकाशितम् ॥ 
अतो ग्यास्यातुमेतन्मे मन उत्सहते श्रशम् ॥ ४५ ॥ 
निप्कामृकमीनुष्ठानं मृं मोक्षस्य कीतितम् ॥ 
दोकादिरापुरः पाप्मा तस्य च प्रतिबन्धकः ॥ ४१ ॥ 

[वोन 
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यतः स्वधरैविथंशः प्रतिषिद्धस्य सेवनम् | 
फलामितधिपूर्वा वा पराहंकारा क्रिया मवेत् ॥ ४२ ॥ 
आविः पुरूषो निल्यमेवमापुरपाप्ममिः ॥ 
पुमथेटामायोग्यः समते दुःखसैततिम् ॥ ४३ ॥ 
दःखं स्वमावतो द्वयं सर्वषां प्राणिनामिह ॥ 
अतस्तत्ाधनं त्याज्यं शोकमोहारिकं सदा ॥ ४४ ॥ 
अनादिभवप्ताननिरूदं दुःखकारणम् ॥ 
दुस्य श्षोकमाहादि केनापायन हीयताम् ॥ ४५ ॥ 

एवमाकाङ्क्षयाऽऽविष्ठं पुरुषायोनमुखं नरम् ॥ 
बुबोधयिषुराहेदं मगवाञ्शाखमूत्तमम् ॥ ४६ ॥ 

तक्ाश्मोच्यानन्वरोचस्त्वमित्यादिना शोकमोहादिपवीपुरपाप्मनिवृ्युपायोपदेरेन 
स्वधर्मनुष्ठानालृरुषाेः प्राप्यतामिति मगकवटुपदेशः सवेप्ताधारणः । भगवदरुनपेवाद- 
ह्पा चाऽऽख्यायिका विास्तयर्थी जनकयात्ञव्छयसंवादादिवदपनिषत्सम॒ । कर्थं, 
परपिद्धमहानमावोऽप्य्मैनो राज्यगुरुपुत्रमिन्नादिप्वहमेपां ममैत इतयेवंपर्ययनिमित्तनने- 
हनिमित्तम्यां शोकमोहाम्याममिमूतविवेकविज्ञानः खत एव क्षत्रधर्मे युद्धे प्रवृत्तोऽपि 
तस्माचुद्धादुपरराम परधम च मिक्षाजीवनाद्ि क्षत्रिये प्रति प्रतिषिद्धं कतुं प्रववृते | 
तथा च महत्यनर्थे म्नोऽमृत् । मगवदुपदेशाच्चमां विद्यां रन्ध्वा शोकमोहावपनी 
पुनः स्वध प्रवृत्तः कृतङ्ृत्यो बभूवेति प्ररास्ततरेयं महाप्रयोजना विति स्तूयते | 
अनुनापदेशेन चोपदेशाधिकारी दरतः । तथा च व्याख्यास्यते | स्मध्परवृत्तौ 
जातायामपि तत्पच्युनिहेतुमूनो शोकमोहौ “ कथं मीप्ममहं सर्य ? इत्यादिनाऽ- 
जुनेन दशित । अर्जुनस्य युद्धाख्ये खम विनाऽपि वेकं किंनिमित्ता प्रवृत्तिरिति 
षट तु पण्डवानीकतित्यादिना परपन्यचेितं तज्निमिततमुक्तम् । तदुपोदवातत्वेन 
धृतराष्ट्रः पेजयं प्रति धमेकषत्र इत्यादिना छोक्रेन । तत्र धृतराष्ट उवाचेति वैश- 
म्पायनवाक्थं जनमेजयं प्रति । पाण्डवानां जयकारणं बहुविधं पृवमाकण्यं स्वपुत्रराञ्य 
भरशत धृतराष्टः पप्रच्छ स्वपुत्रनयकारणमार ्न्-- 

वृतराप्र उवाच- 

वमक्षन इरत समवतता युय॒त्वः ॥ 

मामकाः प्रण्डवाच्वव [केमद्ुरवत सजय ॥ १॥ 
पुर युयुत्सवो योदधुमिच्छयोऽपि सन्तः कुरुक्षेत्रे समवेताः मेगता मामका मदीया 

१ ख, ज. मयस} २क्र, निश । 



[ अऽ ०१ | भ्रीपद्धगवद्रीता । | ९ 

रयोधनादयः पाण्डवाश्च युधिष्ठिरादयः किमकुर्वत कं कृतवन्तः । किं प्वह्युयुत्मा- 
नुप्ारेण यद्धमेव कृतवन्त उत केननित्तिमित्तेन युयुत्मानिवृ्याऽन्यदेव किंचित्कृतं 
वन्तः । भीष्मानुनादिवीरपुरषनिमित्तं दष्टमयं युय॒त्तानिघरन्तिकारणं प्र्िद्धमव । अद- 
षटमयमपरि दशोयितुमाह -धपभेत्न इति । धमेम्य पृवमविद्यमानप्योसत्तपरयमानस्य 
च वृद्धेनिमित्तं पस्यस्येव कषेत्रं यत्टुर्ेत्रं छवैश्रतिस्यृतिप्रतिदधम् । ५ बृहस्पतिरुवाच 
या्ञवरल्क्धं यदनु रक्षत देवानां देवयजनं परवैषां मृतानां ब्रह्मपद नम्," इति जाबाद्श्चतेः, 
दुरेव वे देवयजनम्" इति रातपथश्रुतेश | तसिन्गताः पाण्डवाः पत्ेमेव धार्मिका यदि 

पक्षद्रयहिपानिभित्तादधमीद्धीता निवर्तैरंलतः प्राप्तरञ्या एव मतता; | अधवा धर्म- 
षत्रमाहत्म्येन पापानामपि मदपुत्राणां कदाचिचिततप्रपरादः स्यात्तदा च तेऽनुतकषाः 
कपटोपत्तं रजं पाण्ड्रम्यो यद्रि दद्युसताई विनाऽपि युद्धं हता एवेति स्पुत्रराज्य- 
राभ पण्डवराज्याहमे च दृढतरमुपायमपदयतो महानुदरेग एव प्रक्षवीनम् । सेन- 
येति च सवोधनं रागद्वेषादिदोषान्सम्यग्नितवानकतीति कृत्वा निम्यीजमेव कथनीयं 
त्वयेतिपूचनाथम् । मामक; किमष्ुवेतेलयेतावतैव प्रभनि्वाहे पाण्डवाशवेति प्रथङ्निरि- 
शन्पाण्ड्वषु ममकारामावप्रदशेननं तद्राहमामेन्यनाक्त ॥ १॥ 

( श्राधरस्वामिङृता टाका । ) 

+-दोष॑रोषमृखन्यास्याचातुर्यं त्वकवक्तरतः ॥ =. 
दधानमदूतं वन्दं परमानन्दमाधवम् ॥ १ ॥ 
श्रीपाधवं प्रणम्योमाधवं विश्वरामादरात् ॥ 

क (५ 

तद्धाक्तयाच्रतः कुवे गाताग्या्यां घमाधनाम् ॥ २॥ 

माष्यकारमतं पम्पक्तद्यास्यातृमिरस्तथा ॥ 
यथामति प्तमालंङ्य गीतान्याख्यां समारमे ॥ ३ ॥ 

~+ ध. पुस्तक इतः प्राक्-“ नारायणं नमस्छृल० ॥ 9 ॥ य॑ ब्रह्मा बरणेन्द्र° ॥ २। पुस्तक इतः प्राक्-“ नारायणं नमस्कृ ० ॥१॥ य॑ ब्रह्मा वरणेन्द्रण ॥२॥ 
पाराशर्यवचःसरोजममठं ° ॥ 3 ॥ वसुदेवसुतं देवं ° ॥ * । मूकं करोति वाचाऽर० ॥ "\ ॥* इति 
शो कपञ्चकं विदयते । 

*% छ. पुस्तके रेषदरेबेलयादिश्मोकचतष्टयस्थाने-- “एकं तज्जनयलनेकतनुरत्सस्यान्यजसं मि. 
योभिन्नाकारगुणानि कैश्चिदपि वा नोप्तं न सिक्तं जकः । कलिनापि न जीयते हृतमुजा नो दह्यते 
छ्विथते नाद्धिप्तत्सकलस्य वीजमसढृदरह्माभिधं धीमहि ॥ १ 1 श्रीमतद्मजताक्ष्यपन्नगशुकप्रहलाद् . 
भीष्मोद्धवव्यासाक्रूरपराशरधरुवमूखान्वन्दे सूकुन्दभ्रियान् । येस्तीर्थैरिव पाविते त्रिभुवनं रलैसिवाठ- 

कृतं सदरैधेरिव रक्षितं सुखकर नद्रैरिवाऽसऽप्यायितम् ॥ २ ॥ सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल- 
नन्दनः । पाथो वत्सः सुधीरमोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ।। ३।। हदि विकसितपद्यं साकंसीमाभि 
बिम्बं प्रणवमयविकारं यस्य पीटाभ्निकस्पम्। अथ च परमसं ज्योतिराकाशसारे स भवतु मनसो मे 

[सुदेवः प्रतिष्ठा ॥ ४। नमोऽस्तु ते व्यास बिालबुद्धे° ॥ ५ ॥। पाथाय प्रतिबोधितां भगवता 
॥ ६ ॥ ” इति शेकषट्रक। ति. 

१क. ~ । रख, घ. ड, च, छ. ज, क्ष, "न द्रोह" । 
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क 3 ध 

गीता व्याख्यायते यस्याः पाठमात्नप्रयत्नतः ॥ 

सेयं समाधिना रोका सदा ध्यया मनाषा्मः ॥ ४ ॥ 

इह॒ खह॒सकल्टछोकहितावतारः प्रकष्वन्दितचरणः परमकारुणिको मग- 

(्देवकीनन्दनस्त्वान्ञानविनभ्मितदो कर मोहविभ्रंशितविेकतया निजवमंत्यागपरधमा- 

मिप्तयिपरमर्जनं धमज्ञानरहस्योपदेशषुवेन तस्माच्छोकम।हपागरदुद्धार् । तमेव 

मगवदपदिष्टमर्थं कृष्णद्धेपायनः प्त्तमिः छोकरतेरपानिववन्ध । तत च प्रायश 

श्रीक्ृप्णमुखनिःसृतानेव छोकानहिखत् । काशचि्तत्यतये स्वयं व्यरचयत् । यथाक्त 

गीतामाहात्म्ये- 

८“ गीताः सुगीता; कव्याः किमन्यः श्ञाखविस्तरेः । 
याः स्वयं पद्यनामस्य मुखपञ्म द्विनिःएताः " इति ॥ 

तत्र तवद्धर्मकषेत्र इत्यादिना विषीदनिदमन्वीदियन्तेन मन्थेन श्रीकृप्णानुनसं- 
वादप्रस्तावाय कथा निरूप्यते । ततः परमा समातस्तयोधमज्ञाना्थसवादः । तत्र 
धर्मकत्र इत्यनेन छोकेन धरतरष्टिण हस्तिनापुराधितं खम्तारयि ्तमीपस्थं संजयं प्रति 
कुर्ेनरवृन्ताने प्रष्ठ सेजयो हस्तिनापुरस्थितोऽपि भ्याप्प्रसादाष्टन्धदिग्यचक्षुः कुरु- 
्षत्रवृततान्तं सताक्षात्पदयनिव धृतराष्ट्राय निवेदयामाप्त--दृषट्ा तु पाण्डवानीकमि- 
लयादिना । 

ध्मकेज्र इति । मोः संजय धर्ममूमो हरुरकषतरे मत्पुत्राः पाण्डुपुत्ाश्च युयुत्सवो 
योद्ुमिच्छन्तः समवेता मिखिताः सन्तः किं कृतवन्तः ॥ १ ॥ 

म०्टा°-एवं कृपालोकव्यवह्रनेत्राम्यामपि हीनतया महतोऽन्धस्य पु्रलनेहमा- 
तरामिनिविष्टस्य धृतराष्टस्य प्रभे विदितामिप्राय्य सेनयस्यातिधारमिकस्य प्रति 
वचनमवतारयंति वेरम्पायनः-- 

पजय उवाच- 
ष्टा ठ पाण्डवानीकं ग्यृं दुर्योधनस्तदा ॥ 
जाचायमुपसगम्य राजा वचनमव्रवीद्र ॥ २॥ 

तेत्र पाण्डवानां दष्टमयप्तमावनाऽपि नासि अदृष्टमयं तु अन्लाऽभनस्योत्पन्नं 
भगवतोपरञमितमिति पाण्डवानामुत्कष॑स्तशचञ्डेन बोलते । स्वपुत्रङतराज्यप्रत्यपण- 
शङ्कयातुमा ग्डापरीरिति राजानं तोषयितुं दु्योधनरोश्चमेव प्रथमतो वर्णयति-- 
षटि । पण्डुपुतानामनकि सैन्यं व्यु व्युह्रचनया धष्टद्ुन्नदिमिः स्थापितं दष् 

१क्, न, मात्रादयः > ख, सेन्या) 



[ अ०१रो०३ ] भ्रीमद्धगवह्ीता । ७ 

चाध्षुषत्तानविषयीकर्य तदा सङ्ग्ामो्यमकाह आचायं द्रणनामान षनुविद्याप्तप्रदाय. 

गवतायतारमुपप्तगम्य स्वयमव तत्समाप गत्वा न तु स्वप्तमप तमाहूय । एतन पाण्डव. 

सन्यदशनजानेतं मय सूच्यते । भयेन स्वरक्षाथं तत्समीपगमनेऽपिं आचायगोरवभ्या- 

जन नयप्तमापन राननातक्रुरद्त्वादव्याह-राजाते । आचार्य दुयधनाञत्रवादि- 

तयेतावेतैव निव।हे वचनपदं संिप्तबहृ धत्वादिबहगणविशिष्टे वाक्यविरोषे संक्रमितुं 
वेचनमा्रमेवाववीच् तु कंचिदथमिति वा ॥ २ ॥ 

श्री °्दी ०--दृषटूति । पाण्डतानामनकिं पैन्यं वयुं व्यूहरचनया व्यवस्थितं दृष्ट 
द्रोणाचायप्तमीपं गत्वा राजा दुर्योधनो वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच ॥ २ ॥ 

० टी०--तदेव वाक्यविरोषरपं वचनमुदाहरति--प्ष्यैतापि्यादिना तस्य 
सेजनयन्हषमिल्यतःपाक्तनेन । पाण्डवेषु ॒प्रियशिष्येष्वतिल्लिगह्ृदयत्वादाचार्यो 
युद्धं न करिष्यतीति संभाव्य तिन्परेषामवन्ञां विन्ञापयंस्तस कोपातिशयमुतपाद- 
यितुमाह- 

पश्येतां पाण्ड्पप्राणामाचार्यं महतीं चमूम् ॥ 
व्यूढां दपदपप्रेण तव शिष्येण धीमता ॥ ३॥ 

एतामलास्रतवेन भवद्विघानपि महानुभावानवगणस्य मयशन्यत्वेन सितां पण्डु 
पुत्राणां चमूं महतीमनेकाक्षोहिणीपदितत्वेन दुर्निवारं परयापरोक्षी कुर प्राथ- 
नायां ट् । अहं रिष्यत्वा्वामाचार्यं प्राथेय इवयाह--आचा्यैति । ष्वा 
च तत्कृतामवन्ञां स्वयमेव ज्ञास्यसीति मावः । ननु तदीयावन्ञा सोढभ्येवस्माभिः 

परतिकतुमराक्यत्वादिलयाशड्कंय तन्निरपनं तव सुकरमेवेयाई--च्यृढां तविष्ये- 
णेति । रिष्यािक्षया गुरोराधिक्यं सिद्धमेव । व्यूढां तु धृष्ुप्नेनेलनुक्त्वा दुप- 
दपत्रेणेतिकथनं दुपदपुववेरमूचनेन करोधोदीपनाथ॑म् । धीमतेति पदमनुपक्षणीयत्वपू- 
चना्थम् । व्याप्तङ्गन्तरनिराकरणेन त्वरातिशयार्थं पद्येति प्राथेनम् । अन्यच्च हे 
पाष्डपुत्राणामाचायें नतु मम तेषु सेहातिशयात् । द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येणेति व्वद्र 
धाथमुतपन्नोऽपि त्वयाऽध्यापित इति तव म।डथमेव ममानथकारणमिति सूचयति । 
शषत्रोस्तव सकाशाच्वद्भघोपायमता विद्या गृहीतेति तस्य धीमच्वम् । अत॒ एव॒ तच- 

दानेनाऽऽनन्दस्तवैव भविष्यति भ्रान्तत्वात् , नान्यस्य कस्यचिदपि यं प्रतीयं प्रद्- 
+*. 

द्नायति त्वमवता पदरयलाचाय प्रतिं तत्तन्य प्रद्रयाततगृढ दष दयतिय । एवच 

| 

१ क, श्ञानेन वि" । २ क, "मीपमा" 1२ क, ख, ड, च. छ. ज, ज, मितं, व 1४. 

सु किचि" । 



(4 मधुसूदनसरस्वतन्रि धरस्वापिकरतयकाभ्या सपता--[ अर १०४८-६) 

यस्य र्तं भराप्याऽऽचर्येऽषीदशी दुषटवुदधिसतस्य काऽनुतपशङ्का सवामिशङ्कि- 
त्वेनातिदुष्टाशयत्वादिति मावः ॥ ३॥ 

श्री० दी०--तदेवै वाक्यमाह पदेयेतामि्यादिनवमिः छेकरैः-- मो चायं 

पाण्डवानां विततां चम् से सकतकषौदिणीपरिमितां परय द्रुपदपुत्रेण धृषटचुतरेन व्या 

सयृहुरचनयाऽपिष्ठिताम् ॥ ३ ॥ 
मर० टी ०--नन्वेकेन दुपद्पुत्रेणाप्रपिद्धेनाषिष्ठितां चमूमेताम्मदीयो यः कश्चिदपि 

नेष्यति किमिति त्वमुत्ताम्यपरीत्यत आह-- 

ञ्र शरा महेष्वासा भीमाज्ञनसमा यधि ॥ 
धानो विराटश्च द्रपद्श्च महास्थः॥ ¢ ॥ 

धृष्टकेतुश्ेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ॥ 
पुरुनिन्तिमोजश्च शेष्यश्च नरपुंगवः ॥ ५ ॥ 
य॒धामन्यश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्वान् ॥ 
सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सवं एव महारथाः ॥ ६ ॥ 

अत्र शूरा इटयादिभिच्चिमिः । न केवलमत्र धृषटद्प्न एव दुरो यनपे. 
्षणीयता स्याक्ि तु अस्यां चम्बामन्येऽपि वहवः शुराः प्न्तीत्यवदयमेव तज्ञये 
यतनीयमित्यमिप्रायः । शुरानेव विरिनषटि-- महेष्वासा इति । महान्तोऽन्येशप् 
धुप्या इष्वाप्ता धनूषि येषां ते तथा दूरत एव परन्यतरद्रावणङ्कराा इति भ्रः । 

महाधनुरादिमसतेऽपि युद्कोशामावमाशद्कयाऽऽह-युधि युद्ध भीमाजनाभ्यां सर्- 
पेप्रतिपन्नपराक्रमाभ्यां समाम्तुस्याः । तानेवाऽऽह-- युयुधान इत्यादिना महारथा 
इृखन्तेन । युयुधानः सात्यकिः । द्रुपदश्च महारथ इत्येकः । अथत्रा युयुधानत्रिर- 
टरुपदानां विरोषणं म्रहारथ इति । पषटमेतुचेकितानक्राक्चिरानानां विशेषणं वीये 
वानिति । परजित्कुनिनम) नरेठयानां व्रिशेपणं नरपत इति । विकरालो युष्रामन्यु- 
[वाश्चत्तमोजा इति द्भ | अथवा सवामि विरोषणानि ममृच्िय वेत्र याजनी- 

यानि । स मद्राऽभिमन्युः । द्रौपदयाश्च द्रोपदीपुवाः प्रनिविनध्यदरमरः पञ्च | चकारा. 
दन्येऽपि पण्ड्यरानवोत्कचप्रमृनयः । पञ्च पाण्ड्वास्वनिप्रपिद्धा एति न गणिताः 
य गणिताः पतरशा५५१ तदीयाः मवै एव महारथाः सर्वेऽपि मह।रथा एव 
नेक)ऽपि रथोऽधरथो व्रा । महारथा इत्यतिरथत्वस्याप्युपरक्षणम् । 

१स.ग. ध्. इ. च, छ.ञ. क्ष, व वचनमा | २कृ.ख,ग. ध, च, छ. ज. च्च. ख, 

भ्न प. | 



[ अ०ऽनो०७ ] भ्रीपद्धगवह्मीता । | ९ 

, तदहक्चषणं च-- 

“ एको दश सहस्राणि योषयेचस्ु पन्िनाम् । 
शखशाखप्रवीणश्च महारथ इति स्यतः ॥ 
अभितान्योषयेचप्तु सप्रक्तोऽतिरथप्तु सः। 
रथस्तवकेन यो योद्धा तद्यूनोऽपैरथः समृतः ” ॥ 

इति ॥ ४ ॥९॥ ६॥ 

श्री टी०--अत्र श्रूरा इति । अत्रास्या चम्वामिषषो बाणा अष्यन्ते क्षिप्यन्त 
९ ५ 

एभिरितीष्वाप्ता धनुर महान्त इष्वाप्ता येषां ते तथा । मीमाजुनो तावदत्रातिप्रतिद्धौ 
न भ ९ [क क (भक ५४ याद्रारो । तम्यां समाः शुराः सन्ति । तनिव नाममिनिदिशति युयुधानः 

सात्यकिः ॥ 8 ॥ 
ह किं च--धुष्ठकेतुरिति । चेकितानो नामको राजा } नर्पुगवो नश्रेषठः 

शेन्यः ॥ ५ ॥ | 
युधामन्ुशरेति । विक्रान्तो युधामन्युनीमैकः । सौमद्रोऽभिमन्युः । द्रौपदेया 

द्रोपयां पञ्चम्यो युधिष्ठिरादिम्यो जाताः प्रतिविन्ध्यादयः पश्च । महारथारीनां 
टक्षणम्- 

८ एको द्र सहस्राणि योधयेचस्तु धन्विनाम् । 
शखरा खप्रवीणश्च महारथ इति स्मृतः ॥ 
जमितान्योषयेचप्तु पप्रोक्तोऽतिरथस्तु सः । 
रथी त्वेकेन यो युष्ये्त्यूनोऽधरथो मतः " इति ॥ ६॥ 

प० टी०--ययेवं परवशटमतिपरभतं दृष्ट मीतोऽपि हन्त तह संधिरेव परैरिष्यतां 
किं विगरहाग्रहेणयाचायामिप्रायमाश्ङ्कयाऽऽह-- ` 

® क क 

अस्माक तं विचष्ट यं तानिवोध हिजात्तम ॥ 
ण्ट र क %] ् 

नायका मम संन्यस्य सन्ना तच्छरवामित् ॥७॥ 
तुशब्देनान्तरुत्पन्नमपि मयं तिरोदधानों धष्टतामात्मनो द्योतयति । अस्माकं 

सर्वेषां मध्ये ये विशिष्टाः स्वेभ्यः समुत्कषनुपस्तान्मयोच्यमानाननिबोध निश्व- 
येन महुचनादवधारयेति भौवादिकस्य परसमेपदिनो बुधे षूपम् । ये च मम परन्यख 
नायका मुख्या नेतारलन्ंज्ञाथमपरस्ेषु तेषु मध्ये कतिचिन्नाममिगृहीत्वा परिरिष्ट- 

५७०५-6 

५ कृ. ल, "याः सोर्येण क्षान्नधर्मेणेपेताः स । 



१० पधुसूदनसरखतीश्रीपरस्वामिङृतदीकाभ्यां समेता- [ अ°णो०८-९] 

नपटक्षयितं ते तस्यं बरवीमि न त्वन्ञातं किचिदपि तव ज्ञापयामीति द्विजोत्तमेति विश्च 

षणनाऽऽचार्यं स्तुबन्स्वकार्ये तदामिपस्यं संपादयति । दोष्टयपक्ष द्विनोत्तमेति वब्राह्मण- 

त्वात्तावदुद्धाकृशल्स््वं तेन त्वयि विमुखऽपि भीप्मप्रमतीनां क्षत्रियप्रवराणां सच्ान्ना 
0 क क 

स्माकं महती क्षतिरित्यथेः । पज्ञाथमिति प्रियशिष्याणां पाण्डवानां चमूं दृष्ट हर्षण 
ग्याकरहमनप्तस्तव स्वीयवरविस्मतिमा मृदिति ममेयमुक्तिरिति मावः ॥ ७ ॥ 

श्री री०-अस्माकमिति । निबोध निबध्य । नायका नेतारः सत्ताथं सम्य- 
न्ञानार्थमित्य्थः ॥ ७ ॥ 
म दी०-तत्र विशेष्टानाणयति-- 

का + $ ~ ^< न ॥ 

भवान्भाष्मश्चं कणत्व कृपश्च सामातजयः ॥ 
ध॒ [क £ म् ष्ट, ¢ £ > ध । 

अश्वत्थामा विंकणश्च समिदात्तजयद्रधः ॥ < ॥ 

भवन्द्रोणो भीष्मः कणेः कृपश्च । समितिं पतङ्ग्रामं जयतीति समिति- 
जय इति छृपविशेषणं कणीदननतरं मण्यमानतवेन तस्य कोपमाशङ्कय तजिरापाथेम् । 
एते चत्वारः सेतो विशिष्टाः । नायक्रानणय्रति-अश्चत्यामा द्रोणपुत्रः । भीष्मपिक्ष. 

याऽऽचार्थस्य प्रथमगणनवद्विकगीदपेश्षया तत्पुत्रस्य प्रथमगणनमावचार्यपरितोषाभम् । 
विकर्णः स्वाता कनीयान् । पोमदत्तिः सोमदत्तस्य पत्रः प्रे्ठताञूरिश्रवः । जय- 
दरथः । सिन्धुरानस्तयैव चेति क्चित्पाठैः ॥ ८ ॥ 

श्री० दी ०--तनिवाऽऽह-मवानिति द्वाभ्याम् । मवन्द्रोणः समिति सद्न्मामं 
लयतीति तथा । सौमदत्तिः परोमदत्तस्य पुत्रो मूरिश्रवाः ॥ < ॥ 

मर० टी०-किमेतावन्त एव नायका नेत्याह-- 
कभ ५ 9 ५, # ॥ 

अन्यं च बहवः शूरा मट्ध दयक्तजाविताः ॥ 

ननिाशक्चप्रहरणाः सरव यडविश्चारदा;ः ॥ ९॥ 
अन्ये च शद्यक्रृतवमप्रमृतयो मदथं मतप्रयोजनाय जीवितमपि क्तम. 

ध्यवतिता इत्यर्थेन दयक्तजीविता इत्यनेन स्वसिनच्ननुरागातिशयस्तेषां कथ्यते । 
एवे स्वपैन्यबाहुट्यं तस्य स्वसिन्मक्तिः शर्य युद्धोयोगो युद्धकोशलं च दर्दितं शुर 
इत्यादिविरोषणेः ॥ ९ ॥ 

# अत्र टिप्प्णाह्पेण प्रदाता मलपा श्रीधरकृतदीकादङ्गपस्तकस्थमलस्था इति वोध्यम् । 

तताऽन्य म्ररपागेस्त मधुसदनकङृतर्कादशपुस्तकस्थमटस्था इत ध्ययम् । + जयद्रथ श्यस्य 
४५ ५ (५. 

स्थानं तथव चात श्रधरयाक्राददापुस्तकमटरपाठः । 
~= ण अ सन५८१०७७०१०१००५१०७१४१ ००२०५ 

१क.ख.ग.ध.च.ज, 'त्तिस्तथेवच॥ <॥ २\क.द्च.श्वाः। तिः । ३ क. ट: 
सिन्धुराजो जयद्रथः ॥ € ॥ 



[ भण भो ०१०-११ ] शरीमद्धगवटहीता । 4: 

श्री° टी ०--अन्ये चेति । मदर्थे मल्मयोजना्थं जीवितं लयक्तमध्यवपतिता 
इत्यथः । नानाऽनेकानि राख्राणि प्रहरणप्ताधनानि येषां ते । युद्धे विशारदा निपुणा 
इयर्थः ॥ ९॥ 

म० दी०-राजा पनरपि पेन्यद्रयपताम्यमाशङ्कय खपैन्यायिक्यमाबिदयति- 

अपयात तदस्माकं बड भष्मिाभिराक्षतम् ॥ 

पयात्र ववदुर्पतषा बह भातामिराक्षतम् ॥ १०॥ 
अपयीप्तमनन्तेकादशक्षोदिणीपरिमितं भीष्मेण च प्रयितमरिक्ना पृक्षबुद्धि 

नाऽमितः स्वेत रक्षिते तत्ताहशगृणवत्पुरषापिष्ितमस्माकं बलम् । एतेषां 
पाण्डवानां बरं तु प्रया्ं परिमितं सप्ा्षोहिणीमात्रातमकत्वाश्युनं मीमेन चातिचपटबु- 
दधिना रक्ितं तस्मादस्माकमेव विजयो मविष्यतीत्यभिप्रायः । अथवा तत्पाण्डवानां 
मरमपयाप्ं नाठमस्माकमस्मम्यम् । कीदशं तद्धीप्मोऽभिरक्षितोऽस्मामिर्थसमे यच्िवृ- 
स्यथेमिद्यर्थः । तत्पाण्डव भीष्माभिरक्षितम् । इदं पृनरस्मदीयं बहमेतेषां पाण्डवानां 
पयाति प्ररिमवे समर्थम् । भीमोऽतिदुर्ब्डदयोऽभिरक्षितो यक्षे तदस्माकं बं भीमा- 
भिरकषितम् । यप्माद्धीमोऽलयेोग्य एवेतनिवृरपरथं ते रक्षित्रत्तस्मादस्माकं न किंचि. 
दपि मयकारणमस्तीलयभिप्रायः ॥ १०॥ 

भरी टी ०--ततः किमित्यत आह--अपयाप्तमिति । तत्तथातषरयुक्तमपि 
भीष्मेणाभिरक्षितमप्यस्माकं बलं सैन्यमपयाषं तैः सह यद्धुमपतमर्थं माति । इदं तु 
एतेषां पाण्डवानां बठं भीमेनामिरक्ितं पततयीपतं समर्थं माति । मीष्मस्योमयपक्षपा- 
तित्वादस्मदरं पण्डवपनयं प्रलप्तमथेम् । भमीमस्येकपक्षपातितवादितह.टमस्मह.छं प्रति 

तमथ मरति ॥ १०॥ 
प० टी०--एवं चेननिभेयोऽपि तरिं किमिति बहु जलपपरीत्यत आह-- 

अयनंष तु" स्वषु यथामाम्रमवास्यताः ॥ 
(क 

भीष्ममेवाभिरकषन्तु भवन्तः सवे एव हि ॥ ११॥ 
कर्वव्यविदष्योती तुशब्दः । प्मरसमारम्मप्तमये योधानां यथाप्रधानं युद्धमुमो 

पुवीपरादिरिग्विमागेनावस्थितिस्यानानि यानि नियम्यन्ते तान्यत्रायनान्युच्यन्ते । 
सेनापतिश्च प्पतैन्यमयिष्ठाय मध्ये तिष्ठति । तत्रैवं पतति यथाभागं विभक्तां 

> 

स्वां स्वां रणमूमिमपरिलज्यावस्यिताः सन्तो भवन्तः सर्वेऽपि युद्धामिनिवेशात्पुरत 

% श्रीधरटीकादशपुस्तकमूले वेलेव पाः । 

५१ क, सख.घ. ज. ईरय, चे । 



१२ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरसवामिन्नतरीकाम्यां समेता-[अ०१ो०१२१९) 
क ५५ ५ च्म [ 

र्तः पाशचतश्चानिरीक्षमाणे मीप्मं सेनापतिमेव रक्षन्तु । मीप्मे हि सेनापतौ रक्षिते 
ततमरप्ाददिव सर्व पुरक्षितं मविष्यतील्यमिप्रायः ॥ ११ ॥ 

श्री ° दी ०-- तस्माद्धवद्धिषे वर्तितव्यमित्याह-- अयनेष्विति । अयनेषु ब्यृह- 

प्वेशामर्गेषु यथाभागं विमक्तां स्वरं घां रणमूमिमपरित्यञ्यावस्थिताः पतन्तः परव 

मीष्ममेवामितो रक्षन्तु । यथाञ्न्ययुध्यमानः परष्ठतः कैश्चि इन्येत तथा रक्षन्तु । 
भीष्मबेनेवासाकं जीवितमिति मावः ॥ ११॥ 
प दी०--स्तौतु वा निन्दतु वा, एतदर्थे देहः पतिप्यत्येकेत्याश्ञयेन तं हर्षयन्नेव 

पिहनाद् [विनय] शङ्वायं च कारि(वारि)तवानिल्याह-- 

तस्य संजनयन्हष कुदः पितामहः ॥ 
(र # क च, [ ष्ट 

[सहनाद विनघाचंः शस्ख दधभ्मा प्रतापवान् ॥१९॥ 
एवं पाण्डवपन्यदशनादतिभीतस्य मयनिवृ्यर्थमाचार्यं कपटेन शरणं गतस्येदानी- 

मप्ययं मां प्रतारयतीत्यप्ततोषवश्षादाचर्येण वाब्यात्रेणाप्यनाहतस्याऽऽचायेपिक्षा 
ुदष्वाऽयनेषित्यदिना भीष्ममेव स्तुवतस्तस्य राज्ञो मयनिवतैके हर बुद्धिग- 
तमृष्धाप्रविरोषं खविजयपूचकं जनथन्रुचेमहान्तं पिंहनादं विनय कृत्वा, यद्वा पिह- 
नादमिति णमुन्तम् । अतो रैपोषं पुप्यतीतिवत्त्यैव धातोः पुनः प्रयोगः । शङ्खं 
दध्मौ वादितवान् । कुरुवृद्धत्वादाचायदुर्योधनयोरमिप्रायपरिज्तानं, पितामहत्वादनुपे- 
सणं न॒ त्वाचार्यवहुपक्षणं, प्रतापवत्वादुचैः प्ंहनादपुवकशङ्खवादनं परेषां 
मयोत्पादनाय । अत्र पिहनादरङ्कवाचयोहेपेजनकतवेन पूर्वापरकाटलरेऽप्यमिचरन्य- 
जेतेतिवल्नयसिति शताऽवरयंमावितवहूपवतेमानवते व्याल्यातम्यः ॥ १२ ॥ 

भ्री° दीं०- तदेवं बहूुमानयुक्तं रान्नो दुर्योधनस्य वक्यं श्रुत्वा भीष क्रि 
कृतवांसदाह--तस्येति । तस्य रज्ञो हष पंजनयन्छुन्पितामहो भीप्म उच्चैमैहान्तं 
प्िंहनादं कत्वा शङ्खं दध्मो वादितवान् ॥ १२ ॥ 

ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः ॥ 
सहस॑वाभ्यहन्यन्त स शब्दस्वुमुखोऽर ॥ १३॥ 

म° टौ०--ततो भीष्मस्य सेनापतेः प्रवृ्यनन्तरं पणवा आनका गोमुखाश्च वाच- 
विशेषाः सहप्ता तत्लणमेवाभ्यहन्यन्त वादिताः । कर्मकरैरि प्रयोगः । स॒ शब्दस्तु 
मुखो महानाप्तीत्तथाऽपि न पाण्डवानां क्षोभो जात इत्यमिप्रायः ॥ १३ ॥ 

भरी° टी°--तदेवं सेनापतेभीप्मस्य युद्धोत्सवमारक्षय पपैतो युद्धोत्मवः प्रवृत्त 
इत्याह- तत् इति । पणवा आनका गोमुखाश्च वायविशेषाः सहैव ततक्षणमेवाम्य- 
हन्यन्त वादिताः । स च शङ्घादिशग्दस्तमृो महानभवत् ॥ १३ ॥ 



[ अ १० १,-१६ ] श्रीमद्धगवद्ीता। १६ 

ततः शरेतेहयेयुकते महति स्यन्दने स्थितौ ॥ 
माधवः पाण्डवश्वैव दिव्यो शटखो प्रदध्मठः ॥१९॥ 

म० टी ०--अन्यषामपि रथस्यत्वे स्थित एवाप्ताधारण्येन रथेोत्कषेकथनारथं ततः 
शतेहेयेयुक्त इत्यादिना रथस्थत्वकथनं तेनािदतते दुष्परधष्ये रथे स्थितो सथा जेतु- 
मररक्याविल्यथः ॥ १४ ॥ 

श्री टी ०--ततः पाण्डवपतनये प्रवृत्तं युद्धोत्सवमाह--तत इति पश्चभिः। 
ततः केोरवसेन्यवायकोढाहानन्तरं स्यन्दने रथे स्थितौ सन्तो इष्णा्ुनो दिव्यौ 
शङ्को प्रकर्षेण दध्मतुरवादयामाप्ततुः ॥ १४ ॥ 

पाञ्चनन्यं हषीकेशो देवदत्तं पर्नजयः ॥ 
ष्ट, + ट द 9 (न £ न 

पण्ड द्ष्मा महाश्चद्ख भामकमा ठकारः ॥ १५ ॥ 
अनन्तविनयं राजा कुन्तीपुप्रो यधििरः॥ 
नकरः सहदेवश्च सुपोषमणिपुष्पक ॥ १६ ॥ 

म० दी ०-पाश्चनन्यो देवदत्तः पेष्डोऽनन्तत्िनयः सुधोषो मणिपुष्पकश्ेति शङ्ख 
नामकथनं परमैन्ये खछ्ठनाममिः प्रपिद्धा एतावन्तः शङ्खा मवत्सेन्ये तु नैकोऽपि 
खनामग्रपिद्धः शङ्खोऽसीति परेषामुत्कषीतिशयकयनार्थम् । सरवन्दियप्रेरकल्वेन सवी- 
न्तयामी प्हायः पाण्डवानामिति कथयितुं हषीकेशपदम् । रिणिजये सवीन्ान्नो 
भित्वा धनमाद्तवानिति सवेथेवायमजेय इति कथयितुं धनंजयपदम् । भीमं हिडिम्ब- 
वधादिषूपं क्म यस्य तादयो वृकोदरत्वेन बहुननपाकादतिबषिषठो मीमतेन इति कथि. 
तम् । कुन्तीपुत्र इति कुन्यया महता तपप्ता धर्ममाराध्य छन्धः । खयं च राजपूयया- 
जित्वेन मृष्यो राजा । युधि चायमेव जयमागितेन स्थिरो न त्वतद्विपक्षाः थरा 
भविष्यनीति युधिष्ठिरपदेन सूचितम् । नद्ुठः सुधोषं सहदेवो मणिपुष्पकं दध्मावि- 
स्यनुषज्यते ॥ १९ ॥ १६ ॥ 

श्री° दी ०--तदेव विमागेन दश्ंयन्नाह--पाश्चजन्यमिति । पाश्चनन्यादीनि 
्रीङष्णादिशङ्कानां नामानि । भीमे घोरं कर्मं यस्य परः । वृकवदुदरं यस्य॑ स॒ वृके- 
दरो महाशङ्खं पण्ड् दध्माविति ॥ १५ ॥ 

अनन्तविजयमितति । नकरः पूपं नाम शङ्खं दध्मौ । सहदेवो मणिपुष्पकं 
नाम ॥ १६॥ | 

१ख.ग.घ.ड.च.छ.ज. प्न. न. द्दिरः। २खे. ग.घ.ङ.च.छ.ज. श्च, सिः। 

स्यः! ३ग.घ च. स्न. शस्य ॥१५॥ ख.ङ.छ.ज, स्यसः॥ १५॥ 



१६९ प्रधुमूदनसरस्वतीश्रीषरस्वामिक्तदीकाम्यां समेता-[अ०१े०*५-२१] 

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ॥ 
धृष्टो विराटश्च साद्यङश्चापराजेतः ॥ १७ ॥ 

७ ५, £ € + 

दपदा द्रपदेयाश्च सवयः प्र(पर्वापत ॥ 

सोमश महाबहुः शङ्खान्दध्मुः एयकप्थद् ॥ १८॥ 
पर दी०--परमेष्वात्तः कारयो महाधनुधंरः कारिराजः । न परानितः पारि- 

जातहरणवाणयुद्धादिमहापतद्यमेषु एतादृशः सात्यकिः । हे एथिवीपते धृतराष्ट्र 

स्थिरो पृत्वा शुणित्यमिप्रायः । पुगममन्यत् ॥ १७ ॥ १८ ॥ 

भ्री° दी ०--कारयेति । कायः कारिराजः । करथपूतः, परमः भ्रष्ठ इष्वापतो 

धनुर्यस्य सः ॥ १७ ॥ 
® क दुपद् इति । हे ए्रथिवीपते धृतराष्ट ॥ १८ ॥ 

पर घोषो धातराष्राणां हृदयानि ग्यदारयत् ॥ 
नमश्च प्रथेवा चव ठुमुलां व्यनुनादयन् ॥ १९ ॥ . 

मण दी०--पावरा्टाणां सैन्ये शङ्खादिष्वनिरतितुमृलछोऽपि न पाण्डवानां क्षोम- 
कोऽमूत् । पाण्डवानां ैन्ये नात्तु स शङ्खथोषो घातैरष्टाणां धृतराटूप्य तव 
संबन्धिनां स्वैषां मीष्मद्रोणादीनामपि हधयानि व्यदारयत्, हृदयविदारणतूद्यां 
व्यथां जनितवानित्यथंः । यतस्पुमुखोऽतितीतो नमश्च प्रथिवी च प्रतिध्वनिभिरा- 
पूट्यन् ॥ १९ ॥ 

श्री० दी०- सच शङ्खानां नाद््वदीयानां महामयं जनयामपित्याह--प 
घोष इति । धरतिरष्ाणां तवदीयानां हृदयानि विदारितवान् । किं डुवंत्तमश्च पृथिवीं 
चेव तुमु व्यनुनादयन्प्तिष्वनिभिरापूरयन् ॥ १९ ॥ 

प° दी०--परततराष्ाणां मयप्रचिं प्रद्यं पाण्डवानां तदविपरीत्यमुरादरति-- 
थ् क ध॒ ४9 24. ट स 

अथ व्यव्स्थतान्हष्वा पातरष्रान्कर्पिष्व्जः ॥ 

प्रत्तं शघछप्रपात पनद्यम्य पाण्डवः ॥ ९० ॥ 
षाकेश तदा वाक्यामद्माह महापत ॥ 

अल्न उवाच- 
क = ९ ध्म ५ धु क, 

सनवरयामन्य रथ स्थापय मञ्च्य॒त ॥ २१३॥ 
अथेत्यादिना । भीततप्रत्युपश्धितेरनन्तरं पाये प्राततिऽपे ताद्विरुद्धतया 

क, ५५ ष, क # ५५ ५१९ युद्धो्योगेनावस्थितानेव परान्प्रत्यक्षेणोपषम्य तदा शाखरपपाते प्रकीमाने सत्ति, 

# 



{ भ०१्नो०२२-२३ ] श्रीपद्धगवट्रीवा । १९ 

वतमाने क्तः, कपिध्वजः पाण्डवो हनुमता महावीरेण ध्वजूपतयाऽनगृहीतो ऽनः 
भवथा मयशुन्यत्वेन युद्धाय गाण्डीवं धनुरुचम्य हषीकेशमिन्धियप्रवरतक्रत्ेन सर्वान्त 
करणवृत्ति्ञ श्रीटृष्णमिदं वक्क्ष्यमाणं वाक्यमाहोक्तवात्न त्वविमरयकारितयां स्वयमेष 
यत्किचित्कृतवानिति परेषां विमदयकारितेन नीतिषयोः कोलं वदन्नषिमरयकारि- 
तया परषां राज्यं गृहीतवानपरीति नीतिधमेयोरमावात्तव जयो नास्तीति महीपत इति 
संबोधनेन सूचयति | तदेवार्जनवाक्यमवतारयति-- सेनयोरमयोः तवकप्तिप्मूतयोः 

= ० 2 
सानाहेतयामेध्यं मम रथं स्थापय स्थिरी क्विति सर्वश्वरो नियुभ्यतेऽजनेनं | अनेन 

किं हि भक्तानामशक्यं यद्धगवानपि तन्नियोगमनतिष्ठतीति धवो जय पाण्डवानामिति 
# ५९ 

सूचयति । नन्वेवं रथं स्थापयन्तं मामेते शत्रवो रथाच्याषयिष्यन्तीति भगवदाशङ्का- 
माशङ्कयाऽऽह-अच्युतेति । देशकाछ्वसतुष्वच्युतं त्वां को वा च्यावपितुमर्हतीति 

क भावः। एतेन सभ्दा निर्विकारत्वेन नियोगनिपित्तः कोपोऽपि परतः ॥ २० ॥२१॥ 
° दी०-एतसिन्पमये श्रीकृष्णमञुनो विज्ञापयामापेत्याहायेति पतु्षिः- 

उ्यवस्थितान्युद्धोरेगेन स्थितान् । कपिध्वनोऽजनः ॥ २० ॥ 
छ 

अ 6, हूषीकेशपिदि । तदेव वाक्यमाह-तेनयोरिति ॥ २१ ॥ 
प° ठी०-- मध्ये रथस्थापनप्रयोननमाह-- 

यावदतातिराक्षश्ह यद्धुकामानवास्थताच् ॥ 

कगया सह यद्धव्यमरास्मत्रणप्रमुचम ॥ ९२९ ॥ 
योद्धुकामा ्समामिः मह संधिकामानव्थितान तु मयात्परचहितान् › एतान्मीष्म 

द्रोणादीन्यवद्वत्वाऽह् निरीक्षितुं क्षमः स्यां तावत्प्रदेहे रथं स्थपयेत्यथः | यावदिति 
काट्परं वा। ननु चवं योद्धा नतु युद्धग्रक्षकः, अतस्तव किमेषां दशनेनेत्यत्राऽऽह-- 
रैरिति । अस्िन्नणसमुयमे बन्धूनामेव परस्परं युद्धोदयोगे मया कैः प्रह योद्धव्यं 
मत्त कयुद्धपरतियोगिनः के कैर्मया सह ॒योद्धग्यं किंकर्कयुद्धप्रतियोग्यहमिति च 
महदिदं कौतुकमेवञ्ज्ञानमेव मध्ये रथस्थापनप्रयोजनमित्यथः ॥ २२ ॥ 

धी° टी०-याग्देतानिति । ननु त्वं योद्धा न तु युद्धरक्षकलत्राऽऽह-- 
कैरिति । कैः सह मया योद्धव्यम् ॥ २२ ॥ 

पम० दी०- न्त् बन्धव एते परस्परं संध कारयिष्यन्तीति कुतो युद्धभित्याश- 
सुाऽऽह-- 

योप्स्यमानानपक्षेऽहं य एतेभर समागताः ॥ 
धा्तरा्स्य दददे प्रिययिकीषेवः ॥ २३॥ 

"तेऽनेः। रक, ख,ग.घ,ड.च, छ. ज. र. ज.न्न। फि। ३ क, ^ति। नः । 



१६ मधुमृदनसरस्वतीश्रीपरसवापिङतदीकाभ्यां समेता-[अ १० २८-२८] 

थ एते यीप्मद्ोणादयो पारषरषटस्य दुर्योधनस्य ददः स्वरक्षणोपायमजानतः 

प्रियचिकीर्षो यद्धे नतु दरमृद्यपनयनादौ तान्योत्स्यमानानहमेतक्ष उपलभे नतु 

सधिकामान । अतो य॒द्धाय तत्रतियोग्यवोकनमुचितमेवेति भावः ॥ २३ ॥ 

श्री° टी०-योस्स्यमानानितिं | षातेरष्रस्य दुर्योधनस्य भेयं कनुमिच्छन्ता 

य॒ हह प्तमागतास्तान्यावद्रक्ष्यामि ताक्हुमयोः मेनयोमध्ये मे र्थ स्थापय. 

त्यन्वयः ॥ २६३ ॥ 

प° दी०--एवमभनेन प्रेरितो मगवानर्हिपाूपं धर्ममा्रित्य प्रायशो युद्धात 

व्यावतयिष्यतीति पतराष्रमिप्रायमाशङ्कय त निराचिकीषृः पनया धतराष्र् प्रत्युक्तवा- 

निल्याह वैशम्पायनः 

सजय उवाच- 

एवमुक्तो हृषीकेशो गडकिशेन भारत ॥ 
७६, ॐ ६ क [कर द 

सेनयोरुभयोमध्ये स्थापयिला रथोत्तमम् ॥ २४ ॥ 
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सवेषां च महीक्षिताम् ॥ 
उवाच पाथं पश्येतान्समवेतान्डुरूनिति ॥ २५॥ 

हे भारत धृतरा मरतवंशमयादिमनुमंधायापि द्रोहं परिचन ज्ञातीनामिति 
संबोधनामिप्रायः | गुडाकाया निद्राया इशेन जितनिद्रतया प्वरत्र पावधनेना- 

वमक्तो सगवानयं मद्धत्योऽपि सारथ्ये मां नियोनयतीति दापमाप्तञ्य नाकुप्यत् + 

नवाते युद्धान्यवेतयत्कित सेनयोरूमयोमध्ये भीप्मद्रोणप्रमृखतस्तयोः प्रमृते समृ 
सर्वेषां महीक्षितां च समुखे, जद्यारितवात्ावरविमक्तिकस्तपिः | चकारेण समाप्तनि 
विषटोऽपि प्रमखतशन्द् आक्रप्यते । भीष्मद्रोणयोः परथक्रीतनमतिप्राधान्यमुचनाय | 
रथोत्तममध्निना दत्तं दिभ्यं रथं मगवता स्वयमेव पारथ्येनायिष्िततया च सर्वोत्तमं 
स्थापयित्वा षीकेश सर्वषां निगृढामिप्रायज्ञो भगवानजुनस्य श्चोकमोहावृपर्थिता- 
विति विज्ञाय सोपहाप्मजुनमुवाच । हे पाथं प्रथायाः खी्ठमतेन शोकमोहयस्ततया 
त्तंवन्धिनप्तवापि तद्वत्ता समुपस्थितेति सूचयन्हषकेशत्वमात्मनो ददयतति | पएथा 
मम पितुः खप्रा तस्याः पुत्रोऽपीति्ठबन्धोदेखन चाऽऽश्वा्यति } मम सारथ्ये 
निश्चितो सूत्वा स्वानपि समवेतन्डुन्युयुतमृन्पदय निःशङ्कतयेति दशेनविध्यमिप्रायः] 
अहं ारथयेऽिपतावषानसतवं तु सातमेत रमितं लक्षयति करि ततवर परसेनादरने- 
नलयसुनस्य धेयमापादयितुं पदयलयेतावत्पयेनते मगवते वाक्यम् । अन्यथा रथं पेनयो- 
मधये स्यापयामपिव्येतावन्मात्रं वरयात् ॥ २९ ॥ २९ ॥ 

शीर दरींर-ततः कि वृत्तमिलयपक्षायाम्--एषमिति । गुडाका निद्रा तस्या 



[ अभो ° २६२५] भ्रीपद्धगवटरीता । १७ 

ईशेन जितनिद्रेणाजनेनेवक्तः पह मारत धृतरा भीषपद्रोणयोर्महीितां रात्ता च 

परमखतः संमते रथं स्थापयिता हे पर्थैतानदुरन्पदपेत्युवाच ॥ २४ ॥ १९५ ॥ 

त्रापश्यस्स्थितान्पाधथः पितूनय पितामहान् ॥ 

जाचा्यीनमातुरान््रातन्ुत्रान्प्रान्पसास्तथा ॥ 

शशुरान्स॒हूद्श्व सेनयोरुभयोर¶ ॥ ९६ ॥ 

प० श ०- तत्र समरसमारम्मार्थं शैम्यद्ेने मगवताऽम्यतङ्ञाते स्ति पनया- 

रमयोरपि स्थितानपार्थोऽपदयदि न्वयः । अथरर्दस्तथादब्दपर्यायः । परपेनायां 

पितमिितव्यान्भरिश्रवःप्भृतीनितामहान्मीष्मप्तोमदततपरमृतीनाचायान््राणकृपपरनृत
न्मा 

तलग्डाल्यदाकनिप्रमतीन्धतन्दर्योषनप्रतीनुत्राहकषषणतरभृत रपोत्रहक्षणाद्पुत्रान्
- 

लीनश्वत्थामजयद्रयपरमतीन्वयस्यान्, शवदरस्मायाणां जनवितन्, पुत्द। मित्राणि कृत. 

व्मेमगदत्तप्रमृतीन् । सुत्टद इत्यनेन यावन्तः कृतापकारा मातामहादयशच ते द्रष्टभ्याः। 

एवं खततेनायामप्युपक्षणीयम् ॥ ६६ ॥ 

श्री° टी०-ततः कि वृत्तमिलत आह तत्रापरयरितिपरर्धेन--तत्रेति । 

पितनिति । पितभ्यानिलय्षः । पुतरा्पोतरानिति । दुर्योधनादीनां च पुत्राः प्ररि 

तानित्यर्षः । पखीनिमित्राणि सुह्दः कतापकरांश्वापरयत् ॥ २६ ॥ 

प्र ठी०--एवं स्थिते महानधर्मो हिपेति विपरीतवरुद्या माहारूयया शाख्रविहि 

तत्वेन परमत्वमितिन्तानप्रतिबन्धकेन च ममकारनिबन्धनेन चित्तव्छन्यन शाकल्य 

नमिमतविवेकस्याजनस्य पवमारन्पाचुद्धास्यात्छषमदुषीरता महानथपयेवत्तायिनी 

यत्तेति दशेयति- 
र 

तान्समीक्ष्य स॒ कौन्तेयः सवान्बन्धूनवास्यतान् ॥ 

कृपया परयाऽऽविष्टो विषीद्तरिदमव्रवीत् ॥ २७ ॥ 
ध 

क्षौमे इति सीप्रमवत्वकीतनं पाथवत्तद्त्वकमूढतामपरय | कपया कर्न्या 

लभ्यापरेणेवाऽऽविे व्यपो न तु छपा केनचिद्वयाप्रणाऽऽ ट ई सत पि
दधे 

घस्य कृपेति सूच्यते । एतत्रकयकरणाय परयति विशेषणम् । अपरयेति वा छंदः । 

स्वतैन्ये पराऽपि कृपाऽभृदेव तासिन््मय तु कौरवधिन्येऽप्यपर कपाऽभूदिलयथः । 

विषीदन्विषादमपतापं प्राुववन्रवित्यु्११३य्/ समकारतां वदन्पगद्रदकण्ठता- 

श्रपातादि विषादकाथमुक्तिकाठे द्योतयति ॥ ९७ ॥ 



१८ मधुमूदनसरस्वतीश्रीषरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-]म ० १ ०२८२०] 
भ 

श्री० द ०--ततः ङ्गं कृतवानिलत आह--तानिति ! आविष्टो व्याप्तो युक्तो 
विषीदविरेषेण सीदन्नवपादं ग्निं छममानः ॥ २७ ॥ 

म० दी०-तदेव मगवम्तं प्रर्जुनवाक्यमवतारयति संजयोऽजुन उवाचेत्यादिना, 

एवमकतवाऽर्जनः तस्य इत्यतःश्राक्तनेन मन्थेन । तत्र खधमेप्रवृ्तिकारणीमूततचज्ञान 
प्रतिबन्धकः खपरदेह आत्मात्मीयामिमानवतोऽनात्मविदोऽञनस्य युद्धेन खपरदेहवि 

नारप्रसङ्गदशिनः शोको महानापीदिति तद्िज्गकथनेन दहंयति त्रिमिः -छकं-- 

अरुन उवाच- 
ृषठेमं स्वजनं कृष्ण युयुतं समुपस्थितम् ॥ 
सीदन्ति मम गत्राणि मुखं च परिषष्यति ॥ २८॥ 

टमं सजनमात्मीयं बन्धुवर्गे य॒दधेच्छरं य॒द्धममो चोपस्यितं दृष्ट्रा स्थितस्य मम 
परयत ममेत्यर्थः । अङ्गानि व्यथन्ते । मुखं च परटुष्यतीति श्रमादिनिमित्तश्ोषपिक्ष 
याऽतिशयकथनाय सवैतोमाववाबिपरिरब्दप्रयोगः ॥ २८॥ 

श्री० दी०-किमनत्रवीदित्यपेक्षायामाह दृद्रेममित्यादियावदध्यायप्तमाि-ह 
कृष्ण योद्ुमिच्छन्तं पुरतः सम्यगवस्थितमिमं बन्धुजने इषट् मदीयानि गात्राणि कर- 
चरणादीनि सीदन विशीर्यन्ते । किं च मुखं पर समन्तच्छुष्यति नि्रैवी म३ति॥२८॥ 

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ॥ 
¢ ॐ = भ, क्ट, [क ५ 

ग्राण्डवि सप्तं हस्ताच्क्चव पररटद्यत ॥ %९॥ 
प° टी०- वेपथुः कमः ! रोमहर्षः पुरकरितत्वम् । गाण्डीवधशेनायेय॑टक्षणं 

दोबस्यं त्वक्परिदाहेन चान्तःपतापो दर्दितः ॥ २९ ॥ 

भ्री° री०-किं च--वेपथुश्चेति । वेपथुः कभ्पः, रोमहर्षो रोमाश्चः । स्ते 
निपतति परिदद्यते वेतः सतप्यत ॥ २९ ॥ 

न च शक्रोम्यवस्थातुं भ्रमतीव चमे मनः॥ 
® क न्य $ ५ ~ क, 

निमित्तानि च पश्याम विपरातानं केशव ॥ ३० ॥ 
प° टी०- अवस्थातुं शरीरं धारयितुं च न शक्तोमीलयनेन मृष्छी सूच्यते । तत्र 

हेतुः--मम मनो अमतीवेति । भरमणकवंाददयं नाम मनः कश्चिद्धिकारत्रिशेषो 
५ मूछछयाः पएवीवस्था | चो हेतौ । यत एवमतो नावस्थाततं शक्तेमील्; । पनरप्यवस्थ- | > 

अ नाप्तामथ्ये कारणमाह- निमित्तानि च मचकतयाऽऽपन्नदःखस्य िपरीतानि वामनेच- 
व 

 ५ख.य.घ.इ.च.छ.ज्. न्ष, व्याप्तः .॥ २७॥ 



[ भ०१रो ०३१३२] श्रीमद्गवट्रीता । १९ 

स्फुरणादीनि परयामि अनुभवामि । अतोऽपि नावस्थातुं शक्तोमीव्य्थः । अहमनात्म- 
वित््वेन दुःसित्वाच्छोकनिनन्धने छशमनुमवामि त्व॑तु सदानन्दरूपत्वाच्छोकां्- 
मीति कष्णपदेन सूचितम् । अतः खजननदशने तुल्येऽपि शोकापरंसर्ित्वलक्षणाद्िशे- 
षाच्वं मामशोकं कुर्विति मावः । केशवपदेन च तत्करणपामर्थ्यं॑को बह्मा सृष्टिकती 
ईशो शुः संहती तो वाल्यनुकम्प्यतया गच्छतीति तद्भ्युत्पततेः । मक्तदुःखकर्षित्वं वा 
कृष्णपदेनोक्तं केरावपदेन च केरयादिदुष्टदैलयनिबहंगेन स्पैदा भक्तान्पा्यस्ीलतो 

९. क [ऋ 

मामापं रकानवारणन पाखयष्यप्ताते सू।चतम् ॥ ३६० ॥ 
५५ 

भी टी ०--अन्यचच--न चेति । विपरीतानि निमित्तानि अनिष्टसूचकानि 
शकुनानि प्रयामि ॥ ३० ॥ | 

म० दी०-एवं ठिद्गद्वरेण समीचीनप्वृतिहेतुभूततत्तानप्रतिबन्धकी मूतं शोक- 
मुक्त्वा संप्रति तत्कारितां विपरीतप्रवृत्तिहेतुमृतां विपरीतबुद्धि द्शयति- 

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हता स्वजनमाहवे ॥ ३१॥ 
भ्रयः पुरुषार्थं दृष्टमदृष्ं वा बहूुविचारणादनु पश्चादपि न पदयामि अस्वजनमपि 

युद्धे हत्वा श्रेयो नं पश्यामि | 
५ द्वाविमौ पुरुषौ छेके सू्मण्डटमेदिनौ । 

पारेत्र।ञ्योगयुक्तश्च रणे चाभिमुखो हतः " ॥ 

इत्यादिना हतस्येव श्रेयोविशे षामिधानात् । इन्तुस्तु न किंचित्सुक्रतम् । एवमख- 
लनवेघेऽपि श्रेषसोऽमवे खजनवधे सुतरां तदभाव इति ज्ञापयितुं स्वजनामित्युक्तम् । 

4. क 

एवमनाहववधे श्रयो नास्तीतिपिद्धपाधनवारणायाऽऽहव इत्यक्तम् ॥ ३१ ॥ 

प° टी०-ननु मा भृददृष्टं प्रयोजनं इष्टप्रयोजनानि तु विजयो राज्यं सुखानि 
च निर्विवादानीत्यत भाह-- 

+ * ४ ® [यि 

नं काट्क्षं वजय कृष्ण न च राज्य सुखानि च॥ 

फ नो राञ्येन गोविन्द् किं भोगेजीवितेन वा ॥३२॥ 
फठाकाङ्कषा ह्युपायप्रवृत्तौ कारणम् । अतस्तदाकाङ्क्षाया अमावात्तदुपाये युद्ध 

मोजनेच्छाविरहिण इव पाकादौ मम प्रवृत्तिरनुपपन्ेदयर्थः । कुतः पुनरितरपुरुषेरेष्य- 
मागेषु तेषु तवानिच्छेत्यत आह-किं न इति । मोगेः सुखेजीवितेन जीवितप्ताधनेन 
विजयेनेत्यर्थः । विना राज्यं भोगान्कोरवविजयं च वने निवप्ततामस्माकं तेनैव जगति 
छाघनीयजीवितानां मिमेभिरकाङूक्ितैरिति मावः । गोशब्दवाच्यानीन्दियाण्यधि- 

१ग.घ्, च, छ, न लोके प 



२० मधुसूदनसरखतीशरीषरस्वामिदतदीकाभ्यां समेता--[अ* १ ° ३२-३५] 

हानतया नित्यं प्राप्तसत्वमेव ममेहिकफटविरागं जानातीति 

गोषिन्देति ॥ २२ ॥ 
म० दी०--रज्यादीनामक्षेपे हैतुमाद-- 

पेषामर्थं काडृक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च॥ 
क „(न = व (~ 

त इमेऽवस्थिता एद प्राणास्त्यक्ला धनां चार २॥ 

एतेन स्वस्य वैरग्येऽपि स्वीयानामर्थे यत्तनीयमिल्यपास्तम् । एकाकिनो हि राज्या- 

दनपेक्षितमेव । येषां तु बन्धृनामर्थ तदपेक्षितं त एते प्राणान्प्राणाशचां धनानि धनाशां 

च लक्ता यद्धेऽवस्थिता इति न सार्थः स्वीयारथो वाऽयं प्रयत्न इति भावः । मोग- 

शब्दः पूर्वतर हुलपरतया निदिषटोऽप्यत्र एथक्पुसप्रहणत्मुलपाधनविषयपरः । प्राण- 

धनशब्दौ तु तदाशारक्षको । खप्राणलागेऽपि स्वबन्धूनामुपमोगाय धनाशा सैभवे- 
दिति तद्वारणाय परथग्धनग्रहणम् | ६६ ॥ 

म्र० दी०-येषामथं राज्यादयक्षितं तेऽत्र नाऽऽगता इ्य्गङ्कय ताचि- 
क 

शिन्ि- 

आचार्याः पितरः एत्रास्तथेव च पितामहाः॥ 
माहखाः शुराः पाताः श्याखाः संवन्धिनस्तथा॥२४॥ 

~+-स्पषटम् ॥ ३४ ॥ 

श्री दी०-किं च~न चेति । स्वननमाहवे युद्धे हत्वा श्रेयः फं न 
परयामि 1 विजयादिकं फठं किं न परयति चत्तत्राऽऽह-न काङ्क्न इति । 
एतदेव प्रपश्चयति किं न इति पार्घाम्याम्-यदथेमस्माकं राज्या- 
द्िकमपेकषितं त एते प्राणघनानि त्यक्त्वा त्यागमङ्गीकृय युद्धाथमवस्थिताः । अतः 
किमस्माकं राज्यारिमिः कृत्यमित्यथः ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ ३४ | 

म० ठी०-ननु यदि कृष्या त्वमेतान्न हंसि तहिं त्वामेते राल्यटोमेन हनिष्य- 
नतयेवातस््वमेवेतान्दत्वा राभ्यं भृड्श्वेलत आद- 

एतान हन्तुमिच्छामि परतोऽपि मघुूदन ॥ 
जपि अरोक्यराग्यस्य हेतोः किं त॒ महीकृते ॥ २५॥ 

+ च. स पृस्तकयोस्तु “ आचाय द्रोणाद्यः } पितरः स्वगोत्रजाः । पुत्रा द्रौपयां जावा 
स्वकीया अमिमन्प्वादयो वा । पितामहा भीष्मादयः । मातलाः शत्यकुनिप्रतयः । श्वशुरा दप- 
दादयः । पोत्रा रक्ष्मणादिपुत्राः। स्याल धृष्टभ्नादयः । सेबन्धिनो विवाहादिष॑बन्धं आप्ताः । तथाऽ 
परे बहवः स्वसेनापरसेनाप्थिता योद्धार उभयो; सेनयोध्ये मदीया एव । भतो न् योत्स्यामीति 
भावः “ इति म्याख्यानं चरेते । 

मूचयन्संबोधयति-- 



[ भरो" ३६]  भ्रीप्दगवह्वीता। २१ 

्े्ोक्यराज्यस्यापि हेतोसतसप्राप्यर्थमपि अप्मान्धतोऽप्येतान् हन्तुमिच्छामीच्छ- 
मपि न कुयौमहं कि पुनरन्यां, महीमातरपरा्तये तु न हन्यामिति किमु वक्त्यमि- 

नः लेः । मपूपूदनेति पोधयनैदिकमार्भप्रवौकत्वै मगवतः सृचयति ॥ ६९ ॥ 
प° टी9--नन्वन्यानिहाय धातरा एव इन्तन्यासतेषामत्यनाकररतरतततहुःख- 

दातृणां वधे प्रीतिपमवादित्यत जह-- | 
ॐ, £ ॥ $~, (ओ 

निहत्य पतराद्रात्रः का प्राततः स्याज्नाद्न ॥ 
५ क ८ (ऋ । 

पापमवाऽऽश्रवद्स्मान्हसतानाततापिनः ॥ ३६ ॥ 
धातेर्टनदुर्योषनादीन्भन्निहतय स्थितानामस्माकं का प्रीतिः स्यात्, न काऽषी. 

सरथः । नहि मूढजनोचितक्षणमात्रवतिसुखामापतखोमेन चिरतरनरकयातनहिुषन्धुव- 
पोऽस्माकं युक्त इति भावः । जनादैनेतिपरबोधनेन यदि वध्या एते तहिं त्वमेतैता- 
सहि प्रवय प्तवैननरिप्कवेऽपि सैपपाप्ितवादिति सूचयति । ननु- 

५ अञचिदो गरदश्चैव शखपाणिषेनापहः । 
ेत्रद्रापहारी च १३ते आततायिनः " ॥ 

इति स्मतेरेतेषां च पपैप्रकरिराततायितवात्, 
“ आततायिनमायान्तं हन्यदिवाविचारयन् । 

नाऽऽततायिवपे दोषो हन्तुभैवति कश्चन "” ॥ 

हृति वचनेन देोषामावप्रतीतेरन्तव्या एव दुयोधनादय अततायिन इत्याश- 
ङथाऽऽह-पापमेवेति । एतानाततायिनोऽपि हत्वा स्थितानस्मान्पापमाश्रयेदेवेति 
संबन्धः । अथवा पापमेवाऽऽश्रयेन्न किंचिदन्यदृदृष्टमदृष्ट वा प्रयोजनमिलयथः । ५ न 
हिस्यात् ” इति धर्मशाख्रादाततायिनं हन्यादियथंशाच्नप्य दुरत्वात् । तदुक्तं याज्ञ. 
वं्ेन- 

¢ स्मृत्योविरोषे न्यायस्तु बट्वान्व्यवहारतः। 
अ्श्ाख्रात्त बख्वद्धमेशाश्चमिति स्थितिः ” इति ॥ 

अपरा व्यास्या--ननु धार्मरषटनरतां मवतां प्ीस्यमविऽपि युष्मान्धतां घातैरा- 
राणां प्रीरिरस्त्यवातसते युष्मान्हन्युरियत आह--परापमेतेति । अस्मान्हत्वा स्थिता- 
नेतानाततायिनो धातैरा्टनपमपि पापिनः सांपरतमपि पापमेवाऽऽ्रयेनान्यत्किचित्मु- 
खमित्यर्थः | तथा चायुध्यतोऽप्मान्हत्वेत एव पापिनो भविष्यन्ति नास्माकं काऽपि 
तिः पापापरनन्धादिलभिप्रायः ॥ ६६ ॥ 

१ क, द्टारहरथेव ष । २क, "ते ह्यतः । 



२२ मधुसूदनसरस्वती धीधरस्वामिकृतदीकम्यिां समेता- [०१०३० ३] 
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प° शी०-फढामावादनर्थपं माच्च परर्दिप्ता न कतेव्येति नच श्रेयोऽनुपदयामी- 
व्यारम्योक्तं तदपहरति- 

तस्मात्राहा वयं हन्तं धातरा न्सवान्धवार् ॥ 
स्वजनं हि कथं हसा सुसिनः स्याम माधव ॥ ३७॥ 

अदृष्टफामावोऽनर्थप्ंमवश्च तच्छब्देन परामृदयते । दृषटपुखाभावमाह-- स्वजनं 
हीति | माधवेति रक्षीपतित्वानारु्ष्मीके कर्मणि प्रवतेयितुमहंतीति मावः ॥ ३७ ॥ 

श्री० दी०--ननु यदि कृपया त्वमेतान्न ईपि तहिं त्वामेते रान्यदोभेन हनिप्य- 
न्येवातस्त्वमेवेतान्दत्वा राज्यं भुङ्क्ष्व तजाऽऽह सर्थन--एतानिति । धरतोऽप्य- 
समान्धातयतोऽपि एताचरेलोक्यराज्यस्यापि हेतोस्ततप्ाप्व्यथेमप्यहं हन्तुं नेच्छमि क 
पुनमहीमाजपरप्त्यथमित्यथः । ननु च-- 

५ अ्चिदो गरदश्चैव शखपाणिर्थनापहः। 
े्रदारापहता च षडेते आततायिनः ” ॥ 

इति स्मरणादिषत्वादिमिः षड्भिरपि हेतुभिरेते तावदाततायिनः । आततायिनां 
च वधो युक्त एव; 

८ आततायिनमायान्तं हन्यदिवाविचारयन् । 
नाऽऽततापिवये दोषो हन्तुम॑वति कश्चन “ ॥ 

ति वचनात्तत्राऽऽह पर्थैन--पापमिति । आततायिनमायान्तमिल्यादिकरमर्थ- 
शाच्र हि । तच धमशा्लाददुवछम् । यथोक्तं याज्निव्क्येन- 

¢ स्मतयोविरोधे न्यायप्तु बरषान्ब्यवहारतः | 
अथराखाच बट्वद्ध्मराक्लमिति स्थितिः "' ॥ 

तस्मादाततायिनामप्येतेषामाचायादीनां वपेऽस्माकं पापमेव भवेत् , अन्याय्यतादध- 
मत्वचैतद्रधस्य ) नचेह सुखं स्यादित्याद- सजनं दीति ॥२९।२६।२७॥ 

प° री०--कथं तहि प्रेषां कुरुक्षये स्वजनाई्तायां च प्रवृत्तिस्तत्राऽऽई-- 

यद्यप्येते न पश्यन्ति रोभोपहतचेतसः ॥ 
कुरुक्षयकृतं दोषं मिग्द्रोहे च पातकम् ॥ ३८ ॥ 

छोमोपहतनुद्धितवातेषां कुरक्षयादिनिभित्तदोषप्रतिप्तधानामावात्पवृत्तिः समवती- 
त्थः | अत एव भीष्मादीनां शिष्टानां बन्धवे प्रवत्ततवाच्छिष्टाचारत्रेन वेदमच्तवा- 
दितरेषामपि तसमृत्तिरुचितेलषस्तं हेतुदरनाचेतिन्यायात् । तत्न हि ठोमादिहेतुर- 

[1 
~~~ 

-- 

१ए,उ,च,छ.ज. क्ष. भ. "धन्सनाः ।२ख.ग.ध. घ, छ, ज, ्दारहरक्ैव ध । 



[ भभ १श्नो०३९-*० ] भ्रीषद्धगवह्धीता । २३ 

शने वेदमृरत्वं न करुप्यत इति स्थापितम् । यदप्येते न पयनित तथाऽपि कथमस्मा- 
मिनं ज्ञयमित्युत्तरटोकेन संबन्धः ॥ ३८ ॥ 

प० टी०-ननु यद्यप्येते छोमासपवृत्ता्तथाऽपि आदरूतो न निर््तेत चूतादपि 
रणादपीति विनितं क्त्रियस्ये्यादिमिः [च] क्षत्रियस्य युद्धं धर्मा युद्धाजितं 
च धर्म्यं धनमिति धर्मशाल्चे निश्वयाद्ववतां च तैराहूतत्वायुद्धे प्वृत्तिरितैवेति 
शंङ्याऽऽह-- 

कृथं न जेयमस्माभिः पाए़दस्मातिवतिंठम् ॥ 
कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनादंन ॥ ३९ ॥ 

अस्मात्पापाद्गधवधफटकयद्धखूपात् । अयम्थः--ग्रेयःसाघनतान्ञानं हि प्रव 

पकं, श्रेयश्च तयदश्रेयोननुबन्वि, अन्यथा दयेनादीनामपि धरमत्वापत्तेः। तथा चोक्तं-- 
^ फलतोऽपि च यत्कमं नानथनानुबध्यतं । 

केवलग्रीतिहेतृलात्तद्धमं इति कथ्यते › इति ॥ 
ततशच्रियोनुबन्धितया शाल्ञपरतिपादितेऽपि र्येनादाविवाक्िन्युद्धेऽपि नास्माकं 

्वृत्तिरुचितेति ॥ ६९ ॥ | 

श्री दी०-- ननु तेषामपि वनधुवधदोपे पमाने सति यथेवेते बन्धुवधदोषम- 

्वीकृत्य युद्ध प्रवतन्ते तथेव मवानपि प्रवततां किमनेन विषदिनेत्यत आह द्वाम्बाम्- 

यद्यपीति । राघ्यमेनोषहते भष्टविमेकं चेतो येषां त एते दुर्योधनादयो यद्यपि दोषं 

न पदयनित तथाऽप्यस्माभिरनषंप्रपदयद्धिरसमात्यापानिषरतितु कथं न ज्ञेयम्, निवृत्ता 

वेव बद्धः कतेग्यत्यथंः ॥ ३८ ॥ २९ ॥ 

प° टी०-- एवं च विनयादीनामश्रेय््वेनानाकाङ्क्षितत्वान्न तदथ प्रवतितन्य- 

मिति द्रदयितुमनथानुबन्धित्वेनाश्रेयस्त्वमेव प्रपच्चयन्राह-- 

करटक्षये प्रणश्यास्त कृर्धमाः सनातना ॥ 

नष्टे कृं कृर्स्मधम[ऽमिमवस्युत ॥ ५० ॥ 

सनातनाः परम्परप्राप्ताः कुखषमीः कुटोचिता धमाः कुक्षये प्रणस्यन्ति कुरा 

वात् । उतापि अश्चिहोत्रायनुष्ठातृपुरुषनाशेन धर्म ॑नष्ट जाल्यमिपरायमकवचनम्, 

यविष्ठं बाहादिषूपं कृत्लमपि कमधरमोऽमिमवति खाधीनतया व्याम्राति । उतशन्द 

करत्तरपदेन संवध्यते ॥ ४० ॥ 

श्री ई ०--तमेव दोषं दशषेयति-कुटक्षय इति । सनातनाः पर्परप्राप्ताः । 

उतापि छृत्लमपि अवशिष्टं कुटमधर्मोऽमिमवति व्याप्नोति ॥ ४० ॥ 
न न 

8 १ श, ध्, न्, द, शङ्यामाह | 



२४ ्धसूदनसरखतीश्रीषरसामिहतरीकारया 
सपेता-[अ०१ो ०४१४५) 

अ 

अधमामिभवाकष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुचियः ॥ 
€ + 

घटि दुष्ट वूष्णेयं जयित 
वृणुप्करः ॥ ५१॥ 

प्र० दी०--अ्मनय पतिमिधमेमतिक्रम्य दुरक्षय कृतशवेदस्मामिर व्यमि 

चरे कृते को दोषः स्यादिलवं इुतकहत कटद्ियः प्रदष्येयुरित्यथेः । अथवा कुट 

्षयकारिपतितपतिपबन्धादेव खीणां इ्टतवम् । अ शुद्धेः पप्रताक्ष्या हि महापा 

तकदषितः ” इलयादिस्पतेः ॥ ४१ ॥ 

्री° दी०--ततश्च--अधमांमिमवाद 
ति ॥ ४१॥ 

तकरो नरकायव इुख्त्राना कुरस्य च॥ 

पतन्ति पितरा हषा टुप्पिण्डो
द्ककरियाः ॥ ९२९॥ 

प्र° दी०--कुरप्य संकर कृ्नाना नरकाय मवतीलन्वयः | न केवटे कुल 

तानमिव नरकपातः क्र तु तितूणामपीलाह पतन्तीति । हिशन्दोऽप्यं हेतो 

वा | प्रादीनां कर्वणाममावाहुप्ता फिण्डस्योदकस्य च क्रा वर च तथा । कुटघ्रानां 

पितरः पतन्ति नरकायेवेत्यनुषङ्गः ॥ ४२ ॥ 

श्री° दी०--एवं च पति- संकर इति । ९ कघचानां पितरः पतन्ति । हि 

यस्मात पिण्डोदकक्रिया येषां ते ॥ ४२ ॥ 

दोपेरतैः कुरत्नानां वणसंकरकारकः ॥ 

उतसाघयन्ते जातिधमाः कुखधमाश्च शाता ॥ ९३ 

म० दी०--जातिधरमः पषत्रियतवादिनिवन्धनाः कृपम अपाधारणाश्च । एतेर्दो 

चेरत्साघन्त उत्सन्नाः क्रियन्ते विनादयन्त इत्यर्थः ॥ ४६ ॥ 

}° ठी ०--उक्तं दोषमुपपंहरति द्वाम्याम् दोषैरिति । उत्स्ायनत टप्यन्त 

लतिधमी वषमीः कुटघमीशच । चकारादाश्नमधर्मादयोऽपि गृह्यन्त ॥ ४३ 

उत्पत्रकृरूधमाणां मनुष्याणा जनादन ॥ 

नरके नियतं वाप भवतय्शडप ॥ ५९ 

प° दौ०--तत्च प्रतत्वपरावृत्तिकारणामावारक एव निरन्तर गा मति 

धुवमियतदश्ुमाऽऽचायाणा सुखाय शुतवन्त १ छाम्यहेन कट्पयाम इति पवत 

सेव दृदीकरणम् ॥ ४४ ॥ 



[ भ०१मो०४५-४६ | श्रीपद्धगबहीता । २५ 

भरी ° दी ०--उत्सननेति । उत्सन्नाः कुढषमा येषां ते तथा तेषाम् । उत्- 
0 _ ̂  (५ [+ [> १ च्रुरधमाणामिति उत्सन्ननातिधमौदीनामप्युषदक्षणम् । अनुशुश्रुम श्रुतवन्तो वयम् । 

^ प्रायश्चित्तमकुर्वाणाः पपिषु निरता नराः । 
अपश्वात्तापिनः कष्टाननिरयान्यानि दारुणान् ' ॥ 

हृत्यादिवचनेम्यः ॥ ४४ ॥ 

म० दीं०--बन्धुवधपयवप्रायी य॒द्धाध्यवप्तायोऽपि सर्वथा पापिष्ठतरः किं पन्य 
मात वक्तु तदव्यवप्तायनाऽऽत्मान श्चन्नाह्- 

अहां बत महत्पापं कतै ग्यवाेता वथम् ॥ 
यद्राज्यघ्ुखखभन हन्तु खजनमुद्यताः ॥ ९५ ॥ 

(भ क 

यदीदशीं ते बुद्धिः कुतस्ताहं युद्धामिनिकेरोनाऽऽगतोऽप्ीति न ॒वक्तव्यमविमरय- 
कारितया मय।द्धत्यस्य कृतत्वादरिति भावः ॥ ४९ ॥ 

श्री ° टी --वन्धुवधग्यवप्तायेन संतप्यमान आह-अहो इति । खननं इन्तु- 
मु्यता इति यत्, एतन्महत्पापं कपमध्यवक्तायं कृतवन्तो वयम्, अहये बत कष्टमि- 
त्यथ; ॥ ४९ ॥ 

म० दी०-ननु तव वेरागयेऽपि मीमपतनादीनां युद्धोतपुक्रतवाहन्धवधो मविष्य- 
[क [9 

प्यव त्वया पूनः क वषवामलत जाहु 

यारे मामप्रतीकारमशबघ्ं शघ्पाणयः ॥ 
धातैराघ्र रे हन्यस्तन्मे क्षमतरं भवेत् ॥ ९६ ॥ 

प्राणादपि प्रकृष्टो र्मः प्राणमतामहिपा, पापातिष्पत्तेः । तस्माज्ञीवनापेक्षया मरण- 
मेव मम क्षेमतरमल्यन्तं हित भवेत् । प्रियतरमिति पाठ्ऽपि स्त एवाथः । अप्रतीकारं 

स्वप्राणत्राणाय व्यापारमक्वोणं बन्धुवधाध्यवप्तायमात्रेणापि प्रायश्चित्तान्तरराहेतं वा। 

तथाच प्राणान्तप्रायश्चित्तेनैव डुद्धिभविष्यतील्ः ॥ ४६ ॥ 

श्री ° टी ०--एवं पंत पन्मत्युमेवाऽऽशाप्तन आह-- यदीति । अङृतप्रती- 
कारं तृष्णीमषगिष्ठं मां यदि हनिष्यन्ति तहि तद्धननं मम श्षेमतरमलन्तं हितं मवे 
त्पापानिष्पत्तेः ॥ ४६ ॥ 

9 ड, छ, श्च, प्रिदतरं । 



२९ मधुसूदनसरखतीभ्रीधरस्वामिद्तदीकाभ्यां समेता--[अ ०१) ०४८१-४] 

अधमामिभवाक्ष्ण प्रदुष्यन्ति कुरुपरियः ॥ 
त्राषु दष्टस्ु वाष्णेयं जायते वण्तकरः ॥ ५१॥ 

प° दी०-अस्मदीयेः पतिमिषमेमतिक्रम्य कुरक्षयः कृतश्वदस्माभिरपि भ्यभि. 
चोरे कृते को दोषः स्यारिलयेवं कुतर्कहताः दुरुक्ियः प्रुष्ययुरित्यथंः । अथवा कु. 
क्षयकारिपतितपतिपंबन्धादेव स्रीणां दुष्टतम् । “अ शुद्धेः तेप्रतीक्ष्यो हि महाप- 
तकदूषितः ” इत्यादिस्मृतेः ॥ ४१ ॥ 

० दी०-ततश्च--अधांभिमवादिति ॥ ४१॥ 

सको नरकायेव डुरुप्रानां द्रस्य च ॥ 
पतन्ति पितरो देषां छुपपिण्डोद्कक्रियाः ॥ २॥ 

पर० टी०-कृरप्य संकरश्च कुरघनानां नरकायेव मवतील्यन्वयः । न केवरं कृ. 
घ्रानमेव नरकपातः किं तु ततितूणामषीलयाह-- पतन्तीति । हिश्षन्दोऽप्य्थ हेतौ 
वा । पुत्रादीनां कतणाममावाहपता पिण्डस्योदकस्य च क्रिया येषां ते तथा | कुखघ्रानां 
पितरः पतन्ति नरकायेवेत्यनुषदङ्कः ॥ ४२ ॥ 

भ्रीं दी०-एवं च पतति- संर इति । एषां कुघ्नानां पितरः पतन्ति । हि 
यप्मराहप्ता पिण्डोदकक्रिया येषां ते ॥ ४२ ॥ 

दूषिरतः इृट्प्राना व्णपकरकाखः ॥ 

उत्पाद्यन्ते जातथमाः बुख्पमाश्च शाश्वताः ॥ ५२। 

म० टी०-नातिधमौः क्षत्रियत्वादिनिन्धनाः कटधर्मा अपराषारणाश्र | एर 
धेरत्साघ्न्त उत्सन्नाः क्रियन्ते विनारयन्त इत्यर्थः ॥ ४३ 

श्री दी ०--उक्तं दोषमुप्रति द्वाम्याम्--दोषैरिनि  उत्माचन्ते टृप्यने 
भातिषमो वणमा कुटषमाश्च । चकारादाश्रमघर्मादयोऽपि गृह्यन्ते ॥ १३ ॥ 

उसन्नकुरुषमाणां मनुष्याणां जनार्दन ॥ 
नरे नियतं वाप्तो भवतीयन्श्ुश्चुम ॥ ५५ ॥ 

मरण टी०-ततश्च प्रेतत्वपरावृत्तिकरारणामावान्नरक एव निरन्तरं वापों मवि 
धुवमिलनुरुश्चुमाऽऽचायोणां मुखाद्भयं श्रुतवन्तो न स्वाम्युहेन कल्पयाम इति प्वोक्त- # | 

स्येव टदीकरणम् ॥ ४४ ॥ 
न 17. 7 

१क्.सख ग. इ. च, छ. ज्. श्च, घ, श्रमाय"! 



[ अ०१०४५-४६ भ्रीपद्गषदरीता । २९ 

श्री टी ०--उत्सनेति | उतन्नाः कृठ्षर्मा येषां ते तथा तेषाम् । उस 
चकुखधमाणामिति उ्पन्ननातिषमोदीनामप्युपरक्षणम् । अनदुश्ुम श्रुतवन्तो वयम् । 

^ प्रायश्चित्तमक्ुवाणाः पपषु निरता नराः। 
अपृश्रत्तापिनः कष्टातिरयान्यानि दारुणान् " ॥ 

रलादिव्चनेम्यः ॥ ४४ ॥ 

म० यंर--बन्धुवधपयवप्रायीं युद्धाध्यवप्तायोऽपि सर्वथा पापिषठतरः किं पर्थ 
द्मेति वक्तु तदध्यवप्तायेनाऽऽत्मानं शोचत्ाह- 

अहा यत महाप फतु व्यवकिता वयम् ॥ 
यद्राग्यप्ुखरोभेन हन्तुं खजनयुधताः ॥ ९५॥ 

[ररा त वद्धः कृतस्तहि यद्धामिनिवेशेनाऽऽगतोऽपीति न वक्तव्यमविमरय- 

करितया मयाद्धःयस्य कृतत्वा्रिति भावः ॥ ४९॥ 

भरी ° द| ०--गन्धुवधम्यवपतयेन प्॑तप्यमान आह-अहो इति । खननं हनतु- 
मुता इति यत्, एतमहतपापं कमध्यवपतयं कृतवन्तो वयम्, अहो बत कष्टमि- 
लथेः ॥ ४९॥ 

५ ० दी०--नु तव वैशा्येऽपि मीमपननादीनां युद्धोपपुकत्वहधृवधो मविष्य- 
तयेव तया पुनः किं विपरित आह-- 

यदे मामप्रतीकारमशघ्रं शस्चपणयः॥ 
१ षित ५ 9 * | „ख 

धातरा रण हृन्यस्तनप क्षमतर भवत् ॥ ५६ ॥ 

णादपि प्रकृष्टो धरः प्राणमतामहिप्ा, पपातिपपततः । तस्माजीवनापेक्चया मरण 
मेव मम क्षेमतरमलन्तं किं भवेत् । प्रियतरमिति पठेऽपि प॒ एवाथः । अप्रतीकारं 
स्वधराणत्राणाय व्यापारमकुवीणे बनयुपधाध्यवप्तायमत्रेणपि प्रायश्ित्तानतररहितं वा । 
तथाच प्राणानतप्रयशचिततनैव ुद्धिमविप्यतीलयेः ॥ ४६ ॥ 

श्री° &०- एवं परतप सनत्युमेवाऽऽसाप्तन आह--यदीति । अकृतप्रती 

कारं तप्णोमपकष्ठं मां यदि हनिप्यनिि तहि तद्धननं मम प्षमतरमलन्तं हितं मवे 

त्पाण पत्तः ॥ ४६ ॥ 
+ 

१६, छ, ष, प्रिगरतरं । 



२६ पुसूदनसरस्वतीशीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[ अशस्मे० १] 

प्र० टदी०- ततः किं वृत्तमित्यपेक्षायाम्- 

संजय उवाच- 
तवाऽर्जनः सस्ये रथोपस्थ उपायि 

एवमुकृत्वाऽज्ञनः सस्यं रथापस्थ उण् ॥ 
[ (क त # ५ ॥ 9 # ई ८ 

विज्य सरं चप शोकसविग्रमानमः ॥ ५७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां सहितायां वयापि- 
$ 0८ ^ ^ [> 

क्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्गवद्वीतासुपनिषत्सु 

बरह्मवियायां योगशा श्रीकृष्णाजुनस- 
व दिऽजंनविषादयोगो नाम प्रथ- 

मोऽध्यायः ॥ 9॥ 
सस्ये सद्गरामे रथोपस्थे रथप्योपयुपत्रिेश । पव युद्धाथमवद्टक्रनाथं नोस्पितः 

सञ्शोकेन संविघरं पीडितं मानपं यस्य मः ॥ ४७ ॥ 
इति श्रीमत्परमहंपपरिवानकाचायविधेशर मरश्वतीश्रीपादिष्यश्चीमपू- 

मूद्नप्तरखतीविरचिनायां श्रीम्द्धगवद्रीतागुद्ःथ कायां 
प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ 

श्री री०-- ततः कं वृत्तमित्यपेश्चग्राम्--षएवमिति मंम मद्रप रभो- 

पस्थे रथस्योपरि उपातिरदुपविविश्च । शाकेन संतं प्रकम्पिनं मानम चित्तं य्य 

पः ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीपुबोषिन्यां टीकायां श्रीधरस्वामितिरचिनायां 
प्रथमाध्यायः॥ १1 

५ = 

षिनीयोऽप्यायः | 

म० ठी०--अरहिंप्ा परमो धमो भिक्षाशनं चेच्य्ररक्षणया बुद्धया युद्धमृष्यम- 
जनस्य शरुत्वा स्वपुत्राणां राज्यमप्रचलितमवधार्यं स्स्पद्धयम्य धनराषटम्य हवै(नमिततं 
ततः करं वृत्तमित्याकाङ्क्षामपनिनीपुः सेनयत्तं परतयक्तवानित्याह वैशम्पायनः -- 

संजय उवाच- 
तं तथा कृपयाऽऽविषटमशरपूर्णाडरेक्षणम् 
वेपीद्न्तमिदं वाक्यमुवाच मघुघरूदन 



[ भर्ने] श्रीपद्धगह्यैता। २७ 

कपा ममेत इतिव्यामोहनिमित्तः सेहविरेषः । तयाऽऽविषठं स्वमावपिद्धया 
व्याप्तम् । अजनस्य कमैतवं कृपायाश्च करत्वं वता तस्या जगन्तुकलवं व्युरस्तम् । 
अत एव्र विषीरन्तं स्लरनिषयीमतछननतिच्छेदारा निमित्तः शोकापरपर्यायश्चि्तन्या- 
कुलमावा विषादस्य प्रा्ुवन्तम् । अत्रे विषादस्य कमेखेनाजनस्य कत्वेन च 
तस्याऽऽगन्तुकत्वं सूचितम् । अत एव छृपविषदवशादश्रमिः पर्णे आकृटे दर्शनाक्षमे 
चक्षण यघ्य तम् । एवमश्रुपातव्याकृठीमावस्यकायद्रयजनकतया परिपोषं गताभ्यां 
कृपाविषादाम्यमुद्ध्ं तमजुनमिवे सोपपत्तिकं वक्ष्यमाणं वाक्यमुवाच न तुपेक्षितवान् । 
मधुसुदन इति । स्वयं दृष्टनिग्रहकतीऽगनं प्रयि तथेव वक्ष्यतीति मावः ॥ १ ॥ 

° दी०--ततः रि वृत्तमिव्यक्षायाम्-तं तथेति । अश्रुभिः पूर्ण आकु 
द्णे यस्य तमू । तथोकतप्रकरेण विषीदन्तं तमर्जुनं प्रति मधुपूरन इदं वाक्यपू- 
पच ॥ १ ॥ 

भर टी०--तदेव मगवतो वाक्यमवतारयति- 

श्रीभगवानुवाच- 
५ देशवर्वस्य समग्रस्य पर्मष्य यापः श्रिय; । 

वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां मग वीङ्गना " ॥ ` 
समम्रप्येति प्रयेकं समन्धः । मोक्षप्येति तत््ापनस्य ज्ञानस्य । इङ्ना पन्ना । 

एतादश समम्ेशर्या रिकं निल्मप्रतिवन्धेन यत्न वौते प भगवान् । नि्ययोगे मतुप् । 
तथा-- 

८ उत्पत्ति च विनाशनं च मृतानामागतिं गतिम् । 
वेत्ति विद्यामविद्यां च प्र वाच्यो भगवानिति" ॥ 

सत्र भूतानामिति प्रलेके संबध्यते । उत्पत्तिविनाशशब्दौ तत्कारणप्याप्युपरुक्षको। 
सगतिमती आगामिन्य सेपदापदो । एताहयो मगवच्छब्दारथः श्रीवाघुदेव एव पथै- 

५ 

पप्तित इति तथोच्यते ॥ 

कुतस्ता कश्पटामरद् [वषम परमुपाद्थतम् ॥ 

जनार्यजषटमस्वग्यमकीतिकामजन ॥ २॥ 
इदं स्वधमात्पराड्मसत्वं॑कपाग्यामोहाश्रुपातादिपुरःपरं कमलं शिष्टगर्हितत्वेन 

महिने विषमे रमये स्थनेत्वा त्वां सैकषत्रियप्रवरं कुतो हेतोः मुपस्थितं प्रातम् 1 क 

ोिच्छातः, किं वा स्वच्छः, अथवा कीर्तच्छात इति किंशब्देनाऽक्षिप्यते । 
हेठ्यमपि निषेधति त्रिमिविशेषणेहत्तरभेन । अरयिमुधुभिनं जुष्टमतेनितं सधर्मराश- 

+© ~ ॐ 

१के,घ. छम्, तुत्रे | 



२८ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिषतयीकाभ्यां समेता--[ अ ° स्ने ०३-४ ] 

यदद्धिद्रारा मेोक्षपिच्छद्चिरपक्कषायेमुमुशुभिः कथं खधमस्याञ्य इत्यथः । संन्या- 
साधिकारी तु पक्रकषायोऽगर वक्ष्यते । अस्वय स्वगंहैतुधमेविरोपित्वा्न स्वर्गेच्छा 
सेयम् । अकीर्विकरं कीमावकरमपकीततिकेरं वा न कीर्तीच्छया सभ्यम् । तथाच 
मोक्षकः स्वगकमेः कीतिकामेश्च वननीयं, तत्काम एव त्वं॑सेवस इत्यहो अनुचितं 
चेष्टितं तेवेति भावः ॥ २॥ 

श्री ° ठी ०--तदेव वाक्यमाह-कुत इति । कुतो हेतोः । त्वेति । त्वाम् । 

विषमे भकंट इदं कर्मं पमुपस्थितमयं मोहः प्राप्तः । यत अयरसेवितमस्वम्यमयम्य- 
मयरस्करं च ॥ २ ॥ 

परर दी०-ननु बन्धुमेनविक्षणजातेनारपर्येण धनुरपि घारथितुमराकनुवता मया किं 
कर्त शक्यमित्यत आह-- 

भ, = 9 € + क 

छ्ेव्यमा स्म गमः पाथ नतच्छय्युपपद्यत ॥ 
( 9९, ¶ 9 तु 4 

रुद्र हृद्यदट्[बल्य त्यक्लवातचतेषएठ परतप ॥ ३॥ 
कठं छ्ीवमावमयेर्यमोनस्तेनआदिमङ्गल्पं मा स गमोमागा हे पारथप्ृ्ातनय। 

पृथया देवप्रप्तादव्ये तत्तनयमातरे वीयातिरायस्य प्रसिद्धत्वात्पृथातनयत्वेन त्वं छेव्या- 
योग्य इत्यर्थः । अर्जुनतवेनापे तदयोग्यत्वमाह- नैतदिति । त्वयि अर्जुने पाक्षानमहै- 
शवरेणापे सह् कृताहवे प्र्यातमहाप्रमावे नोपपद्यते न युज्यत एतक््ैव्यमिलयप्ताधार- 
ण्येन् तदयोग्यत्वनिरदेशः। ननु “न च रक्तोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः” इति पृवेमेव 
मयोक्त मित्याराङ्याऽऽह--षद्रमिति । हृदयदोबेल्यं मन्तो अमणादिश्पमैरय धद्र- 
त्वकारणत्वानषद्रं पनिरनं वा त्यक्त्वा विवेकेनापर्नायोत्तिष्ठ यद्धाय प्रजो मव हे 
परतप परं श्रं तापयतीति तथा परवेध्यते हेतुगमम् ॥ ३ ॥ 

भ्री° दी०-तस्मात्-द्धेन्यमिति । हे पार्थञेव्यं कातर्यमास्मगमोन 
्राप्रहि । यतस्त्वस्येतन्नोपपद्यते योग्यं न मवति । क्षुद्रं तुच्छं हदयदै॑स्यं कातर्यं 
त्यकत्वा युद्धायोत्तिष्ठ हे परंतप शतुतापन ॥ ९ ॥ 

प° दी०-नन् नायं स्वधभेस्य ल्यागः रोकमेोहादिवशातकितु षमत्वामावादधरम- 
तवाच्चास्य युद्धस्य ल्यागो मया क्रियत इति मगवदमिप्रायमप्रतिपद्यमानस्याजुनस्यामि- 
प्रायमवतारयति-- 

अजन उवाच- 
केथं भीष्ममहं सख्यं दरण च मधुसूदन ॥ 
इषुभिः प्रतियास्स्यामि प्रूनाहावरिमूदन ॥ ९ ॥ 
१, छ. भे सल्मामे सं" । च. मे सट्न्रामसं । > द. (कटे मद्ग्राम इ । 



[ भ०रछो०५ | भ्रीमद्धगवह्मीता। २९ 
भीष्मं पितामहं द्रोणं चाऽऽचार्ं पस्थ रण इषुभिः पायकः प्रतियोत्स्यामि परह- 

४ ५ क ^ ० 
पपयामि कथ, न कर्निपीचर्ः। यत्तौ पनाह कृपुमादिमिर्चनयेगयो । पूजा- ह्या पह करडास्यानेऽपि वाचाऽपि हरपफलकमपि खाहयुद्धमनुितं कं पूुन्ु- दमम शरैः प्राणत्यागफल्कं प्रहरणित्यरषः | मधूपूदनारिसूदनेति सबोधनद्वय शेकव्यकुरुतेन पृवीपरपरमदीवैकस्यात् । अपनो न मधुपूदनारिमूदनेत्यस्ार्थस्य पुनरुक्तत्वं दोषः । युद्धमात्मपि यत्र नोचितं दूरे तत्र वध इति प्रति स्स्यामील्यनेन मनितम् । अथवा पूजाहौँ कयं प्रतियोल्यामि  पूनाहयोरेव विवरणं भीष्मं द्रोणं चेति । द्वौ ब्राह्मणौ मोनय देवदतं यज्ञदत्तं चेतिवतपवन्धः । अयं भावः--दुो- धनादयो नपुरसृब मीपद्रोणौ युद्धाय पज्नी भवन्ति । तत्र ताभ्यां सह युद्धं न तावद्धर्मः पूनादिवदविदितत्वात् | न चायमनिशद्धतवादधर्ोऽपि न भवतीति वाच्यम्। गरं हृत्य तवृत्य ” इत्यदिना शन्दमतिणापि गरुढोहो यदाऽनिष्टफछत्व- रदेन निषिदवप्तदा क्र वाच्यं ताभ्यां परह सद्ामप्याधरमेतवे निषिद्धे चेति॥६॥ 
भी दी०-- नाहं कार्तयेण ुद्ाहुपरतोऽक्ति किंतु युद्धप्यान्याय्यतादिति-- कथमिति । मीप्रोणो पूनायमहँ योगौ तौ प्रति कथमहं येत्स्वामि तत्रापीषुमिः । थते वाचाऽपि योत्यामीति वक्तुमनुचितं तत्र बाणैः कथं योतयामीलर्थः । हैऽपिषू- (^^ ¢ दन श्ुनि्द॑टन ॥ ४ | 
म० टी०--ननु भीष्मद्रोणयोः पूनाहतं गुरतवव, एवमन्येषामपि कृषादीनां, न च तेषां गुरुत्वेन सीकारः साप्रतमुचितः-- 

^ गुरोरप्यवदिपत्य कार्याकार्यमनानतः । 
ह क क उत्पथप्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते ” ॥ 

इति स्मृते, तस्मादेषा ुद्धगरवेणावदिप्तानामन्यायराज्यग्रहणेन शिष्यद्रोहेण च पै भक कायाकर्वकििकशून्यानामु्थानि्ठाना वथ एव प्रेयानियशङ्कयाऽऽह-- 

एर्नहत्वा हि महानुभावा. 
रथो भो मे्षमपीह रुके ॥ 

हत्वाऽथकामांस्तु शृरुनिहिव 
मुज्जीय भोगान्सधिरपङ्धिधान् ॥ ५ ॥ 

१ गध. ड. च.छ.ज. क्ष. श्य तुक" २ख.ग.ध्.ड.च छ. ज. ज्ञ. "तरत्वेन यु । १ल.ग, इ, च. छ. ज, शरुनिषृदन । क, तर, वेपदन ।४क,स.ग,ध्, इछन, मैक्ष्यम' । 



३० पधुसूदनसरस्वतीश्रीषरस्ामिकृतरीकाभ्यां सपेता- अर्प] 

गुरूनहत्वा परटोकसतावदस्येव । अक्िस्तु ठोके तेहेतराज्यानां नो वरपदीनां 
निषिद्धं क्षमि भक्तं शरेयः प्रशस्यतरमुितं न तु तद्येन राज्यमपि श्रेय इति 
वैमेऽपि युद्ध वृत्तिमात्रफटलतवं गृहीत्वा पापमारोप्य व्रते । नन्ववडिक्ततवादिना तेषां 
गुरुत्वामाव उक्त इयाशङ्कयाऽऽह-- महानुभावानिति । महाननुमावः शरुताध्ययनतप- 
आचारारिनिबन्धनः प्रमवों येषां तान् । तथा च कालकामादयोऽपि येवश्ीकृतास्तेषां 
पुण्यातिशयशाछिनां नावटिप्ितवदिभुदरपाप्मसंछेष इलय्थः । हिमहानुमावानिेकं 
वा पदं, हिमं जाञ्यमपहन्तीति हिमह आदित्यो ऽधिवां तस्येवानुमावः साम्यं यषां 

[कैत प 

तान् । तथा चातितेजखित्वात्तेषामवशिप्तत्वादिदोषो ना्येव । 

५ धैव्यतिक्रमो दष्ट इश्वराणां च साहसम् । 
तेजीयपतां न दोषाय हैः पवैमूनो यथा » इत्युक्तेः ॥ 

नु यदाऽेटुन्धाः सन्तो युद्धे प्रवृत्तासतदैषां विक्रीतात्मनां हतस्त्यं पूर्त्तं 
माहात्म्यं, तथा चोक्त भीष्मेण यथिष्ठिरं प्रति- 

“4 अथस्य पुरुषो दापो दापर्वर्थो न कस्यचित् | 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः " ॥ 

इत्यारङ्याऽऽह--दतवेति । अथुब्धा अपरि ते मदपेक्षया गुर्वो मव- 
तयेवेति पुनुरप्रणनेोक्तम् । तुरब्दोऽप्यथै । ईदृशानपि गुखन्दत्वा भोगानेव 
भुञ्जीय नतु मोक्षं छेमेय । भुज्यन्त इति मोगा विषयाः कमेणि घञ् । 
ते च भोगा इहैव न परे । इहापि च रुधिरप्रदिग्धा इवापयशो- 
ग्याप्तत्वेनायन्तजुगुप्पिता इत्यथः ! यदेहाप्येवं तदा परछोकदुःखं कियदव्णनी यमिति 
भावः] अथवा गद्न्हत्वाऽथकामात्मकान्भागानेव मृञ्जीय नतु घभमोक्षावियथकामपदस्य 

गविरोषणतया व्याख्यानान्तरं दरष्टन्यम् ॥ ९ 

भरी° दी०-तहि तव॒ देहयात्राऽपि न स्यादिति चेत्तत्राऽऽह- 
गुरूनिति । गुहन्द्रोणादीनहत्वा प्रोकविरुद्धो गुर्रधस्तमङत्वेह सके 
भिक्षान्नमपि मोक्तुं श्रय उचितम् । विपक्षे तु न केवरं प्रत्र दुःखमिहेव तु नरक 
दुःखमनुमवेयमित्याह-- हतेति । गृहन्ह्वेरेव तु रुधिरेण प्रदिग्धान्पक्पैण द्षि- 
नथेकामालकान्मोगानहं मुञ्जीयाश्नीयाम् । यद्वा-अरथकामानिति गुरूणां विशेषणम् । 
अथतृष्णाकरुलत्वदिते तावचुद्धा्न निवर्तेरन् । तस्मदितद्वषः प्रपन्यैतेदयथः । तथाच 
युपिष्ठिरं प्रतिं मीप्ेणोक्तम्- 

नण 

१. 'उ्वानामस्माकंनृः । र क.ख, ग.घ्. छ. न. भक्ष्यमः। ३ ग.ड.ज. ज, 
धम्येऽपि । । 



[ भ्स्ो०६] श्रीपद्धगवद्रीता । ३१ 

^ अथैस्य पुरुषो दापो दापस्त्वर्भो न कस्यचित् । 
इति सत्यं महाराज बद्धोऽप्मय्थेन कौरवैः » ॥ 

इति ॥ ९ ॥ 
म० टी०-नत् मिक्षा्नस्य क्षत्रियं प्रति निषिद्धत्वादचुद्धस्य च विहितत्वात्छध- 

मेलेन युद्धमेव तव श्रेस्करमिलाश्षङ्याऽऽइ-- 

न चैतरिद्यः कतरो गरीयो 
यदा जयेम यदि वानो जयेथुः॥ 

यानेव हवा न जिनीविषाम- 
स्तेऽवस्थिताः प्रमुखे धातराष्राः ॥ ६ ॥ 

एतदपि न जानीमो भेक्षयुद्धयोमध्ये कतरत्नोऽस्माकं गरीयः श्रेष्ठं करं भक्ष 

हिपाशुन्यत्वदुत युद्धं घ्वधमैत्वादिति । इदं च न विद्म आरन्धेऽपि यद्धे यद्वा वयं 

जयेभातिशयीमहि यदि वा नोऽप्माञ्नयेयधातराष्टाः । उभयोः पताम्यपक्षोऽप्यथाह- 

द्धभ्यः। किं च जातोऽपि जयो नः फलतः पराजय एव । यता यान्बेनधून्हत्वा जौषि- 

त्मपि वयं नेच्छामः किं प॒नर्विषयानुपभोक्तु त एवावस्थिताः समुखं धातराषट् धृतरा 

्तवन्धिनो मीषद्रोणादयः सैऽपि । तसमदधतीचुदधस्य श्रेत न सिद्धमिलधः । 

तदेवं प्राक्तनेन ग्रन्थेन सेपरारदोषनिहपणादधिकासिविशेषणान्युक्तानि । तत्र “नच 

्रेयोऽनपरयामि हत्वा स्ननमाह्वे' सलत्र रणे हतस्य पल्िरूपतमानयोगकषेमत्वोक्त 

८ अन्यच्छेयोऽन्यदूतैव प्रेयः " इत्यादिश्चतिपिद्धं श्रेयो मोक्षास्यमुपन्यस्तम् । जथाच्च 

तरितरदप्रेय इति निलयानित्यस्तषिविको दर्शितः, न काङके विजयं कृष्लनैहिकफलाव- 

रागः, अपि बेरोक्यराञ्यस्य हेताशत्यघ्र पारलाकिकफलकिरागः, नरक नियत वक्त 

ह्यत्र स्यखदेहातिरिक्त आत्मा, कं नो राज्येनेति व्यार्यातवत्मेना शमः, कं भोगे 

रिति दम। \ यदप्येते न पदयन्तीत्यत्र निर्छोमता, तन्मे क्षेमतरं भवेदित्यत्र तितिक्षा, 

इति प्रथम् गयार्थः सन्याप्तप्ताधनसूचनम् । असिमसत्वध्याये श्रेय भाक्त भमपत्यन्न 

भिक्षाचयेरपिहधितः सैन्याः प्रतिपादितः । गुहपप्तदनामिदान। प्रातिपाचत सम।वमतत्तः 

सारदोपजातस्यातितरां निर्विण्णस्य विधिवदहुरुमुपसत्रस्येव विदयाग्रहणेऽधिकारत् ॥९॥ 

भरी दी०--किं च यचि अघर्ममङ्गी करिष्यामस्तथाऽपि किमस्माकं नयः परा 

जयो वा भवेदिति न ज्ञायत इत्याह--न चेति । एतहूयामेध्ये नाञ्ाके कतर्त्क 

नाम गरीयोऽधिकतरं वतीति न विद्यः । तदेव द्वयं दशेयति--यद्वेतान्वयं नयम 

१क.ख. घ. छ. मेक्षययु" । २क.ख.घ. छ. मेयं । ३कख. घ. इ 

क. ख, घ, भेक्ष्यम' । 



३२ प्रधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिषढवदीकास्यां समेता-[ भग स्र" ० ] 

नेष्यामः । यदि वा नोऽस्मानेते जयेयुर्जष्यन्तीति) किं चास्माकं जयोऽपि फटठतः परा- 
जय एवेत्याह--यानेव हत्वा जीवितं नेच्छामस्त एवेते संमुखेऽवस्थिताः ॥ ६ ॥ 

प्र० दी०-- तदेवं भीष्मादिपकयवश्चात् “ व्युत्थायाथ मिक्षाचय चरन" इति- 
श्रतितिद्धमिष्षाचर्येऽननप्यामिखपं प्रदरये विषिषरहहपपत्तिमपि तत्धेकटग्याजेनैव 

दरीयति- 
ह क क, 

के{पण्यद्षपहृतस्वभविः 
(र १ ट $ न 

ए्च्छामं तार षमसम्टचताः॥ 

यच्छेयः स्थातिशितं बरूहि तन्मे 
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां तां प्रपत्नम्॥ ७॥ 

यः स्वपामपि वित्तक्षतिं न क्षमते प्त कृपण इति टकर प्रपिद्धः । तद्धिधत्वादसि 
छोऽनात्पविदप्रप्तपरषाथतया करपणो मवति । “यावा एतदक्षरं गाग्येविरित्वाऽ- 
स्मह्धोकास्मेति प कृपणः, इति श्रतेः । तस्य मावः कपिण्यमनात्माध्याप्तवं तन्निमि- 
तोऽस्मिञ्जन्मन्येत एव मदीयाप्तेषु हतेषु किं जीदितेनेत्यमिनिवेश्रूपो ममतारक्षणो 
दोषस्तेनोपहतक्षिरस्कतः स्वमावः क्षात्रो युद्धोद्योगक्षणो यस्य स॒ तथा । घम 
विषये निणीयकप्रमाणादर्चनात्समृदं किमेतेषां वधो घमः किमे(किं वे)तत्परिपालनं षभः। 
तथा किं प्रथ्वीपसिपाटनं घमः फं वा यथाव्सथितोऽरण्यनिवापत एव्र धमं इृलयादिप- 
येभ्य प्तं चेतो यस्य पत तथा न चैता्विदयः कतरन्नो गरीय इत्यत्र व्याख्यातमेतत् । 
एवंविधः स्ह त्वा त्वामिदानीं एच्छामि श्रेय इत्यनुषङ्गः 1 अतो यत्निथितमेक।- 
निकमात्यन्तिकं च श्रेयः परमपुमथमूतं फलं स्यात्तन्मे महयं वरह । साधनानन्तरम- 
वर्य॑मावित्वमकान्तिकरत्वं, नात्याविनाश आत्यनिक्रत्वम् । यथा द्योषृये कृते कदा- 
चिद्रोगनिवृत्तिनं भवेदपि जाताऽपि च रोगनितव्रत्तिः पुनरपि रोगोत्पत्या विनारयते 
एवं कृतेऽपि यामे प्रतिबन्धवशात्स्रमो न मवेदपि जतोऽपि सर्गो दुःखाक्रनेों 
नयति चेति नैकान्तिकत्वमालयन्तिकत्वं वा तयोः । तदुक्तम्-- 

^ दुखत्रयामिघाताञ्जिज्ञाप्ता तदपघातके हेतो । 
दष्टे साऽपार्थौ चेन्नेकान्तालन्ततोऽ(ता)भावात् " इति ॥ 

८4 दृषटवदानुश्चविकः स हयविूद्धिक्षयातिराययुक्तः | 
तद्विपरीतः श्रेयान्व्यक्तव्यक्तज्ञविज्ञानात् " इति च ॥ 

ॐ श्रीधर्टीकादरपुस्तकमूके तामिलेव पाठः । 
०४१०० 11 

१क.ख.ग,@छ.ज्, घां} घ्र, "क्त्वि" । 



[ भऽस्छने० ] श्रीपद्धगवहरीता । ३३ 

ननु त्वं मम प्रवा न तु रिष्योऽत आह-शिष्यस्तेऽहपिति । 
त्वदनुशाप्ननयोगयत्वादहं तव शिष्य एव भवामि न॑ प्खा न्यृनन्ञानतात् । अतस्त्वा 
प्रपतने ररणागत मा शाधि शिक्षय करणया न त्विष्यत्वशङ्कयापेश्षणीयोऽहमित्यथेः 
एतेन ¢ तद्विज्ञानाथं स गुरुमेवाभिगच्छेत्समित्पागिः श्रियं बह्मनिष्ठम्, ” ५ मर्व 
वासणेवरुणं पितरमुपप्तपार, अधीहि भगवो ब्रह्य ” इत्यादिगषटपपत्तिप्रतिपादकः 
त्यर्थ दर्शितः ॥ ७ ॥ 

श्री ° ०-तस्मात्-काषण्येति। कार्ण्यदोषोपहतस्वमाव एतान्हत्वा कथं जीवि. 
प्याम इति कापण्यं, दोषश्च खकुक्षयङ्ृतस्ताम्यामुपहतोऽमिपूतः स्वमावः शोयीदिल- 
क्षणो यस्य प्तोऽहं तवां एच्छामि । तथा ध समूढं चेतो यस्य स युद्धं लक्त्वा भिक्षा 
टनमपि क्षत्रिय्य धर्मो वाऽधर्मो वेति संदिग्धचित्तः सतनिल्यथः । अतो मे यन्निधितं 
भेयो युक्तं स्यात्तून्रूहि । किंच तेऽहं रिष्यः शापनार्हः । अतस्तव प्रपन्नं शरणागतं 
मां शाधि रिक्षय ॥ ७ ॥ 

प° दी०-ननु खयमेव त्व श्रयो विचारय श्चुतप्तपच्ोऽप्ति किं पररशिष्यत्वनेषयत 
जआह- 

क (.(भभ्य 

न् हि प्रपर्याम ममापरा 
क न ¢^ 

दच्छकमुच्छषणामाद्याणाम् ॥ 

अवाप्य भूमावक्षषलनग्रद् 

राज्यं सुराणामपि चाऽऽधिंपस्यम् ॥ ८ ॥ 
यच्छ्रेयः प्रां सत्क मम शोकमपनुदयादपतुदेनिवारयत्तनन परथामि हि यसमात्त- 

स्मान्मां शाधीति “ सोऽहं भगवः शोचामिते मा मगवाञ्योकश्य पारं तारयतु " 
इतिश्चवर्था दर्शितः । शोकानपनोदे को दोष इयाशङ्कय तद्धिरेषणमाह--इन्दरि- 
याणायच्छोषणयिति । सवदा पंतापकरमिलथेः । ननु यद्धे प्रयतमानस्य तव 
शोकनिवृत्तिभविष्यति जप्य्ति चत्तदा राज्यप्राप्त्या, इतरथा च स्वगप्राप््या शद्रुवितो 

पुरुषौ टोके ” इत्यादिषर्भराखादित्याशङ्याऽऽह--अवाप्येल्यादिना । श्रव 
जितं स्यादिपंपत्तं च राज्यं तथा सुराणामाधिपत्यं हिरण्यगमत्वपयैन्तमेशयेमवाप्य 

0 ५ ५ 

स्थितस्यापि मम यच्छोकमपनुचात्तत् पदयामीत्यन्वयः | “ तद्यथेह कमनजितो खकः 

लीयत एवमेवामुत्र पुण्यजितो छोकः क्षीयते " इति श्रुतेः । यत्कृतकं तदनिल्यमित्य- 
नुमानात्रलकषेणाप्येहिकानां विनाशदशैनाच नेहिक आमुत्रिको वा भोगः शोकनि- 

१६.ज.नतुसः।२क.घ. न्न. "मेचितो। ३ क. घ. स्च, "ण्वचितो। 



३४ पधुसूदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिङढृतरीकामभ्यां समेता-[अ०रो०९-०१,] 

वतकः कितु सपत्ताकटिऽपि मोगपारतन््यादिना विनाशकलठेऽपि विच्छेदाच्छोक- 
जनकं एवेति न युद्धं शओकनिवृत्तयेऽनुष्टेयमित्यथः । एतेनेहामुत्रमोगविरागोऽधिकारि 
निरोषणत्वेन दरतः ॥ ८ ॥ 

श्री० दी ०-- त्वमेव विचायं यथयुक्तं तत्छर्विति वेत्तत्राऽऽह--न हीति । इन्दि 
याणमृच्छोषणमतिशोषणकरं मदीयं शोकं यत्कमोपनुचादपनयेत्तददं न प्रपद्यामि । 
यद्यपि ममो निष्कण्टकं समृद्धं राज्यं प्राप्स्यामि तथा पुरेन्धत्वमपि यदि प्राप्स्यामि 
एवमभीष्ट ततसवमवाप्यापि शोकापनोदनोपायं न प्रपदयामीलन्वयः ॥ < ॥ 

प० ठी०--तदनन्तरमर्जुनः किं कृतवानिति धृतर्ाकाङ्कयाम्-- 

सजय उवाच 
®, ॐ $ षप 2 $ 

एवपुक्वा हषाकश गृडाकेशः परतपः ॥ 
थि ~ ऋ, ठ 

न यस्स इत गाविन्द्मुक्ला तृष्णा बभूव ह ॥९॥ 
गुडाकेशो जितार्स्यः परतपः शत्रुतापनोऽभुनो हृषीकेशं स्वैन्दियप्रवतैकलेना- 

न्तयमिणं गोविन्दं गा वेदरक्षणां वाणीं विन्दतीति न्युप्य प्तवेवेदोपादानत्वेन 
सपैज्ञमादविवं कथे भीष्ममहं संख्य इत्यादिना युद्धखषूपायोभ्यतामुक्त्वा तदनन्तरं 
न योत्स्य इति युद्धफटामावं चोक्ता तृष्णीं बमूव बह्येन्धियन्यापारस्य युद्धार्थं पूरव 
कृतस्य निवृत्या निभ्यौपारो जात इयथः । खमावतो निताटस्ये सवैशद्रुतापने च 
तसिन्नागन्तुकमाटस्यमतापकत्वे च नाऽऽस्पदमाधास्यतीति चयोतयितुं हशब्दः । 
गोविन्दत्टषीकेशपदाम्यां सवेन्ञत्वप्तवैदाक्तित्वपूचकामभ्यां मगवतसतम्मोहापनोदनमना- 
याप्तप्ताध्यमिति सूचितम् ॥ ९ ॥ 

श्री °्दी ०--एवमुक्त्वाऽजुनः किं कृतवानित्यपेक्षायाम्--एषमिति। स्ष्टा्थः॥९॥ 
म० दी०--एवं यद्धमुपेक्षितवत्यप्यजुने मगवान्नोपिक्षितवानिति धृतरषटदुराशानि- 

रापायाऽऽह-- 
(कि ~ 

तमुवाच दषः प्रहुसार्धेवं मारत ॥ 

सेनयोरुभयोमध्ये विषीदन्तमिदं वचः ॥ १० ॥ 
सेनयोरमयोमध्ये युद्धोयमेनाऽऽगल तद्विरोधिनं विषादं मोहं प्राषटवनतं तमर्जुनं 

परहप्निवानुचिताचरणप्रकाशनेन ठञ्जामबुधौ मजयन्निव त्दषकरेशः सर्वान्तर्यामी 
भगवानिदं वक्ष्यमाणमशोच्यानिलयादि वच; परमगम्भीराथेमनुविताचरणप्रकाशकमु- 
स -~----------- ----------------  -ानाााा००५००१७७०५ १५४ 

+ श्रीधरटीकाद्शपुस्तकमूे परंतपेति पाठः । 
काणि 

 १ख.ग.घ.च.छ.ज. क्ष, पिपा! २क.,ख. ग. परंतप । ३ ख, ग, ^ति। परमार्थ 
स्वूपेण रो. । 



[ भश्छो०११ ] श्रीमद्धगवट्रीता । ३६ 

कतवा तूपेकषितवानिलरथः । अतुचिताचरणप्रकाशनेन दजोलपादन प्रहा्तः । ठल्ला च 
दुःलात्मकेति द्षविषय एव स्र मुरयः । अर्जुनस्य तु भगवत्छृपाविषयत्वादनुचिताच- 
रणप्रकाशानस्य उ विवेकोत्पततिहतुत्वदेकदलामविन गौण एवायं प्रहाप्त इति कथपि- 
तुमिवराञ्दः । रज्नमुत्पादयितुपिव विवेकमुत्पादयितुमर्जुनस्यानुचिताचरणं भगवता 
प्रकारयते । छ्जोत्पततिप्तु नान्तरीयकतयाऽसतु माऽस्तु वेति न विवक्षितेति मावः। 
यदि हि युद्धारम्भासप्ागेव गृहे स्थितो युद्धुपेत तदा नानुचितं कुर्यात् । महता 
संरम्भेण तु युद्धमूमावाग् तदुपेक्षणमतीवानुवितमिति कथितुं सेनयोरिादिविशे- 
षणम् । एतचाशोच्यानिलयादौ स्पष्टं मविष्यति ॥ १० ॥ | 

श्री टी०--ततः किं वृत्तमिखपेक्षायामाह-तपुवाचेति। प्रहप्रननिवेति प्रप 
नमुखः सतरिलयरथः ॥ १० ॥ 

म० दी०-तत्ाजुनस्य युद्धाख्ये खर्म स्वतो जाताऽपि प्वृत्िद्िविधेन मोहेन 
तन्निमित्तेन च शोकेन प्रतिबद्धेति द्विविधो मोहस्तस्य निराकरणीयः । तत्राऽऽसनि 
खप्रकाशपरमानन्दरूपे पवपतप्ारषमीपपर्िणि स्पूटपूक्षशरीरद्वयतत्कारणाति्य स्यो- 
पाधित्रयाविवेकेन मिथ्यामूतस्यापि संप्ारस्य सत्यत्वात्मधरमैत्वादिपरतिमाप्तङ्प एकः 
सवप्राणिप्ताषारणः । अपरस्तु युद्धस्य खथ हिपादिवाहुल्येनाधर्तप्रतिमापरूपोऽ- 
जुनस्येव करुणादिदोषनिबन्धनोऽप्ताधारणः । एवमुपाधित्रयविवेकेन शुद्धात्मखल्प- 
बोधः प्रथमस्य निवतैकः पर्मू्ताषारणः । द्वितीयस्य तु हिपादिमसेऽपि युद्धस्य 
सखधमेतेनाधरमत्वाभावबोधोऽप्ताधारणः । शोकस्य तु कारणानवृत््येव निवृत्तेन एथक्ा- 
धनान्तरपिक्षेल्मिप्रे् क्रमेण अमद्वयमनुवदन्-- 

( क 

भभिमवानुवाचव- 
५, व 9 [भी 9 1, [नी 

अशच्यिानन्वशाचस्त प्रज्नावादाश्च भाषसे ॥ 
पू पं = (~ (9 ॥ 

गतासूनगताद्ूश्च नानुर्राचान्त पण्डर्ताः ॥ ३३ ॥ 
अशोच्याञ्शरोचितुमयोग्यानव भीष्मद्रोणादीनातमप्तहितांस््वं पण्डितोऽपि सन्नन्व- 

शोचोऽनुशोचितवानपि ते त्रियते मन्निमित्तमहं तैविनामृतः कं करिष्यामि राञ्य- 
सुखादनेत्येवमथेकेन दृष्टम सननमिल्यादिना । तथा चाज्ञोच्ये शोच्यञ्रपः पश्वादि- 
साधारणप्तवालन्तपण्डितस्यानुचित इत्यथः । तथा कुतस्त्वा कदमहमित्यादिना मद्र 

` चनेनानुचितमिदमाचरितं मयेति व्रिमरये प्रापे तवं खयं प्रजनोऽपि सन्परज्ञानामवा- 
दान्््ेवक्तुमनुविताञ्शब्दांशच कथं भीष्ममहं सस्य इलयादीन्माषे वदाति न तु 
छञ्जया तूष्णीं मवति । अतः परं किंमनुचितमप्तीति सूचयितुं चकारः । तथाचामे 

१.१, घ्, इ. च. छ, ज, क्च, लत आह । 
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३६ परधुसूदनसरस्वताश्राधस्सापदतदकास्या सपता--[अ०र्भ०१२] 

(= न [द ० क ५ (न 

पीवभरानि्धमे चाधमतवभरनितरपाधारणी तवातिपण्डितस्य नोचितेति मावः । 
प्रजावतां पण्डितानां वादान्मापप परं न तु वृष्य इति वा | मापणापक्षयाऽनुो- 
चनस्य प्रक्काटलादतीतत्विरेशः । मापणस्य तु तदृत्तकारवेनाग्यवहितवाद्वत- 
प्रनतनिरेशः । छन्देन तिङ्व्यल्ययेनानुशोच्ीति वतेमानत्वं वा व्यास्ययम् । ननु 

वन्धुविच्छेदे शोको नानुचितो वपिष्ठदिमिमेहामभिरपि कतत्वादियश्शङ्कयाऽऽह-- 
गतानिति । ये पण्डिता विचारनन्यात्मतच्चज्ञानवन्तस्ते गतप्राणानगतेप्राणश्च 
वन्धुतेन कलितन्देहान्ननुशोचनि । एते मृताः पूर्वोषकरणपरित्यागेन गताः किं 
कृवि क तिष्ठनि एतै च जीवन्तो वन्धुविच्छेदेन कथं जीविप्यन्तीति न व्यामृद्चन्ति, 

समाधिपमये तत्प्रतिमाप्रामावात्, ग्यत्थानप्तमये तत्प्रतिमापेऽपि मृषालेन निश्चयात् | 

न हि रन्नतखपतक्षात्करेण पपश्मेऽपनीते तननिमिंत्तमयकम्पारि सभवत, न वा 
पित्तोपहतेन्दियस्य कदाचिहुडे तिक्तताप्रतिमापेऽपि तिक्तार्ितया तत्र प्रवृत्तिः 
संमति मधुरत्वनिश्चयस्य बद्वत्वात् । एवमात्मखूपा्ञाननिबन्धनतच्छोच्यभरमस्य 
तत्छह्पज्ञनेन तदज्ञनेऽपनीते ततकयैमूतः शोच्यभ्रमः कथमवतिषठतेति मव; । 
वगिष्ठादीनां तु परारन्धकर॑प्राबल्यात्तथा तथाऽनुकृरणं न रिषटाचारतयाऽन्येषामनुष्ट- 
यतामापादयति, शिष्टधगुद्याऽनु्टीयमानस्यछिक्िकम्यवहारस्यैव तदाचारतवत्, 
अन्यथा निष्ठीवनादेरप्यनुष्ठानप्रङ्गादिति द्रष्टव्यम् । यस्मादेवं तस्माच्वमपि पण्डितो 
मूता शकं मा काषीरिलमिप्रायः ॥ ११॥ 

` श्री° दी०-देहानेोरविवेकादस्यैवं शोको भवतीति तद्विककप्रदशनाथ॑म् 
अ्ोच्यानिति । शेकस्याविषयमतानेव बन्धुसवमन्वशोचोऽनुशोवितवानपि शृक्ं 
खननं कृष्ण युयुतं पमुपरस्थितमिदादिना । तत्र कुतस्वा कदमषटमिदं विषमे समप 
प्थितमिद्यदिना मया वीपितोऽपे पुनश्च प्र्तावतां पण्डितानां वादाञ्न्दान्कथ 
प्ममहं पस्य इलयादीन्केवठं मापे न तु पण्डितोऽप्नि यतो गतापूनयतप्राणाननधू- 

(नभ 

नगतापुश्च जविताजप वन्धृहनिा एत कथ जावप्यन्त(ति नानुशच।नत ॥ ११॥ 

प° ट|०-न व्वेयायकोनविङति-छोकरशोच्यानन्वरा चस्तवमित्येतस्य विवरणं 

क्रियते | खधभेमपि चविश्येलायष्टमिः शेक; प्रज्ञावादांश्च मापप्न इलप्य मोहद- 
यस्य ॒प्रथक्प्रयत्ननिराकतेम्यत्वात् । तत्र स्यररारीरादात्मानं विवेक्तुं निल्यतवं 
-पुध्यात-- 

| 0 ल ववाह जत नाञशतन नेम जनािषाः॥ 

ं चैव न भविष्यामः सवं वयमतः परम् ॥ १२॥ 

१ ख, ग, "ति । परमाथंस्रह्पेण शनो । 



[म०र्छरो०१३ ] श्रीमद्धगवह्मीता । ३७ 
भो 

कुरान्द्ा दहादिम्यो व्यतिरेकं मूचयति । यथाऽहमितः एवं जातु कदाचिदपि 
नाऽऽप्तमिति नवापि तु आपतमेव तथा त्वमप्याप्तीः । इमे जनापरिपाश्वाऽऽप्तन्नव | 
एतेन प्रागभावाप्रतियोगितवं दरत् । तथा प्य वयमहं तवमिमे जनाधिपाश्चातः पर 
न भविष्याम इति नः अपि तु मविष्याम एपेति ध्व॑ाप्रतियोगिलमुक्तम् । अतः 
काटत्रयेऽपि स्त्तायोगित्वादात्मनो नि्यतवेनानित्यदेषहद्िरकषण्यं पिद्धमित्यथः ॥१२॥ 

ष कै [° 2०--अशोच्यतवे हेतुमाह-न त्वेवेति । यथाऽहं परमेश्रो जात | 

(ज कदाचछ्लावम्रहस्याऽऽविभवि तिरोमवेऽपे नाऽऽप्तमिति नैव । अपि त आपत- 
मवानारितात् । न च त्वं नाऽऽपीनामूः | अपि त्वापरीरेव । ह्मे च जनाधिपा नृषा 
नाऽऽप्ताच्नितिं न । अपि तु आत्रेव मरदरात्वात् । तथातः परमित उपर्यपि. न 
भविप्यामा न स्थास्याम इति च नेव । अपरि तु स्था्यामः । एवं जन्मरण्डू 
न्यत्वादशोच्या इत्यषः ॥ {२ ॥ 

परण दीं०-ननु देहमात्रं चेतन्थविशिष्टमात्मेति लोकायतिका; | तथा च 
सयरोऽहं गौरोऽहं गच्छामि चेल्यादिप्रक्षप्रतीतीनां प्रामाण्यमनपोहितं मदिष्यति । 
अतः कथं दहादास्मनो भ्यतिरेको व्यतिरेकेऽपि कथं वा जन्मविना्टशन्यत्वं जातो 
देवदत्तो खतो देवदत्त इति प्रतीतेदैहजन्मनाशाम्यां सहाऽऽत्ममोऽपि जम्मधिनादोप- 
पत्तरिलाशङ्कयाऽऽह- 

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे को मारं यौवनं जरा ॥ 
तथा दृहान्तरपरापिषीरस्तञ न सृद्यति ॥ १३॥ 

देहाः सरवै मूतमविष्यद्व्ैमाना जगन्मण्डवर्विनोऽस्य सन्तीति देही । एकस्यैव 
विमूत्वेन सतैदेहयोगित्वात्सरवत्र वेषटोपपत्तेमं प्रतिदेहमात्ममेदे प्रमाणमसीति सृच- 
यितुमेकवचनम् । सरवे वयमिति बहुवचनं तु पूर्वत्र देहभेदानवृत्या न त्वात्ममेदामि. 
परायेणत्ि न दोषः । तस्य देहिन एकस्यैव सततोऽस्मन्वतेमाने देहे यथा केमारं 
योवनं॑जरे्वस्यात्रयं परस्परविरुद्धं भवति न तु तद्धेदेनाऽऽत्मेदः, य एवाहं 

स्ये पितरावन्वमूवं प एवाहं वाथके प्रनपतननुमवामीति दृदतरप्रयभिन्तानादन्यनिष्ठ- 
पस्कारस्य चान्यत्रानुपंघानाजनकत्वात्, तथा तेनैव प्रकारेणाविकृतस्यैव सत 
तनो देहानरप्राहिरेतप्मादेहादलयन्तविहक्षणदेहप्रा्तिः खमे यश्य च तदेहभे- 

दतुप्तधानेऽप स्र एवाहमिति प्रल्यमिज्ञानात् । तथा च यदि देह एवाऽऽत्मा मवे- 
पदा क(मारादमदन दहं मयमय प्रातित्तपान न स्यात्) अथ तु के।मारा्यवस्थानाम - 

प्यन्तर्वछक्ण्वऽप्यकवत्यविता दहुस्य यावलसपलयमिन्न वस्तास्थतिरेति न्यायनेक्यं ब्रयात्त- 
~~ 

१ सल, "मितो देदपातादुप'। २ ग, घ. इ. घर, अ, स्न. "पोर । 
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पि क ॥ 

दाऽपि लप्रयोगेशचर्वयोर्दहधर्मिमेद प्रतिप्तधानं न स्यादित्युमयोदाहरणम् । अतो मरु- 
मरीचिकादावुदकादिवुद्धेरिव स्यृोऽहमितयादिुद्धेरपि अमत्वमवरयमम्युपेयं काध- 
स्योमयत्नापि तुल्यत्वात् । एतच्च न जायत इल्यादौ प्रपञ्चयिष्यते । एतेन देहाव्यति- 

रिक्तो देहेन सहोत्प्यते विनयति चेति पक्षोऽपि प्रत्युक्तः । तत्रावस्यामेरे प्रल्यमि- 

्ञोपपत्तावपि धर्मिणो देहस्य भदे प्रयभिज्ञाुपपत्तः । अथवा यथा कोमारायवस्या- 

प्राततिरविक्ृतस्याऽऽत्मन एकस्यैव तथा देहान्तरपमरापिरेतस्मदेह कान्तो । तत्र प्त 
एवाहमितिप्रयमिज्ञानामविऽपे जातमात्रस्य हषंशोकमयादिपप्रतिपततेः पूव॑स्कारन- 
न्याया द्शचैनात् ! अन्यथा स्त॑न्यपानादौ प्रवृत्तिनं स्यात्तस्या इष्टसाषनतादिज्ञाननन्य- 
त्व्यादृ्टमात्रजन्यत्वस्य चाम्युपगमात् । तथा च पूर्वापरदेहयोरात्मेक्यतिद्धिः, 
अन्यथा कृतना कृताम्यागमप्रतङ्कादित्यन्यत्र विस्तरः। ( +कृतयोः पुण्यपापयोरमोग- 
मन्तरेण नाशः कृतनाश्चः । अकृतयोः पुण्यपापयोरकस्मारफल्दातृत्वमक्ृताम्यागमः 1) 
अथवा देहिन एकस्येव तव यथा क्रमेण देहावस्थोतपत्तिविनारायोनं मेदो नित्यत्वा- 
तथा युगपत्स्वदेहान्तरमराक्िरपि तवेकस्येव विभुत्वात्, मध्यमपरिमाणत्वे सावयवत्वेन 
नित्यवायोगात्, अणुते सरकट्देहव्यापिपुखाघ्नुपटन्षिप्रप्गात्, विभूत्वे निश्चिते 
पैत्र इष्टकायत्वात्परवशारीरेष्वेक एवाऽऽत्मा त्वमिति निश्ितोऽथः । तत्रैवं सति 
वध्यघातकमेदकद्पनया त्वमधीरत्वान्मुद्यति धीरस्तु ॒विद्रा्न मुह्यति अहमेषां हैते 
मम वध्या इति भेददशनामावात् । तथा च विवादगोचरापन्नाः प्व देहा एकमो- 
कतृका देहत्वाखदेहवदिति । श्रतिरपि--“ एको देवः स्मृतेषु गूढः पवेभ्यापी 
सकषभूतान्तरात्मा » इत्यादि । एतेन यदाहु्दहमारमासेति चावकाः, ईन्दियाणि मनः 
प्राणन्ति तदेकदेशिनः, क्षणिकं विज्ञानमिति सोगताः, देहातिर्कः स्थिरो देहपरि- 
माण इति दिगम्बराः, मध्यमपरिमाणस्य नित्यत्वानुपपत्तेनित्योऽणुरित्येकदेशिनः, तत्- 
पमपाकृतं मवति नित्यत्वविमुत्वस्थापनात् ॥ १६॥ 

भ्री° टी ०--नन्वीश्वरस्य तव जन्मादिशन्यत्वं सत्यमेव जवानां तु जन्ममरणे 
परधिद्धे त्ाऽऽह--देदिन इति । देहिनो देहामिमानिनो जीवस्य यथाऽसिन्प्यृ- 
देहे कोमारा्वस्था देहनिबन्धना एष न तु खतः पृवौवस्थानाशेऽवस्थान्तरोखत्ता- 
वपि स॒ एवाहमिति प्रत्यभिन्ञानात्तथवेतदेटनशे देहान्तरप्रापिरपि लिङ्गदेहनिबन्धना । 
न तु तावदात्मनो नाशो जातमास्य पृष्करेण स्त॑न्यपानादौ प्रवृत्तिदशेनात् । 
अतो धीरो धीमांसत्र तयोदैहनाशोतच्योनं मुह्यति आसमेवं मपो जातश्चेति न 
मन्यते ॥ १६३ ॥ 

+ धनुध्िहान्तगतं क. पुस्तक एव । 

~ भक.ख.ग.घ.च,ज, क्ष. स्तनपा\ २ स.ग. घ. ड, च, छ. ज. क्ष, ज. स्तन्यादौ । 
३. च जातो मृतशवै। 
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पणी ०--नन्वात्मनो नित्यत्वे विभुत्वे च न विवदामः प्रतिदेहमेकत्वं तु न सहा- 
महे तथाहि-बुदधिपुखटुःखच्छद्धषप्रयत्नधमीधर्ममावनार्यनवविरोषगुणवन्तः प्रति. 
देहं भित्रा एव निलया विमवश्वाऽऽत्मान इति वैरोषिका मन्यन्ते । इममेव च पक्षं ताक 
कमीमांसकादयोऽपि प्रतिपत्नाः । सांस्यास्तु विप्रतिप्यमाना अप्यासनो गुणवच्छे 
प्रतिदेहं भेदे न विप्रतिप्न्तेऽन्यथा पुखदुःखादिपकरपरपङ्गात् । तथाच भीष्पादिभि- 
त्स्य मम निलत्वे विमुत्वेऽपि पुखदुःखद्वियोगित्वाद्धीष्मादिननपुदेहविच्छेदे पुखवि- 
योगो दुःखप्र॑योगशच स्यादिति शोकमोहौ नानुचिताविति अर्जुनाभिप्रायमाशङ्कय शिङ्ग- 
हरीरविवेकायाऽऽह- 

मप्रासखशास्त॒ कोन्तेय शीतोष्णमुखदुःखदाः ॥ 
जागमापायिनोऽनियास्तांस्ितिक्षस् भारत ॥ १४॥ 

मीयन्त आमिविषया इति मारा इन्द्रियाणि ताप्तां खशां विषयैः संबन्धालत्तदि- 
षयाकारान्तःकरणपरिणामा वा । त आगमापायिन उग्पत्तिविनारावैतोऽन्तःकरणस्थेव 
दीतेप्णादद्रारा पुसदुःखदा नतु निस्य विमोरात्मनः, तप्य निगणत्वानिधिकार्- 
त्वाच्च । न हि निलस्यानित्यधमाश्रयत्वं संमति धमधर्मिणोरभेदात्संबन्धान्तरानुपपततेः 
सा््यस्य साक्षिषम॑तानुपपत्ते । तदुक्तम्- 

“ नते स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। 
धीविक्रियाप्तहस्नाणां प्ाक्षयतोऽहमविक्रियः ? इति | 

तथा च सुखदुःलादयाश्रयीमूतान्तःकरणमेदादेव सवैम्यवस्थोपपत्तेनं॑निविकारस्य 
सर्वेमाप्तकप्याऽऽत्मनो भेदे मानमल्ति दरेण स्फुरणरूपेण च सर्त्ातुगमात् । अन्तः- 
करणस्य तावतपुखटुःखादौ जनकृत्वमुमयवादिपिद्धम् । तत्र समवायिकारणत्वस्यैवाम्य- 
ईहितत्वात्तदेव कल्पयितुमुचितं न तु समवायिकारणान्तरानुपस्थितो निमित्तत्वमाघम् । 

तथा च कामः संकल इद्यारिश्रुतिरेतत्परवं मन एवेति कामादिप्षवेविकारोपादानत्वममे- 
दनिर्दैशाम्मनस आह । आत्मनश्च स्प्रकाशन्ञानानन्दखूपत्वस्य श्रुतिमिरबोधनान्न 
कामाद्याश्रयत्वम् । अतो वैरोषिकादयो भ्रन्त्येवाऽऽत्मनो विकारितं मेदं चाङ्कीकृत- 
वन्त इत्यर्थः । अन्तःकरणस्याऽऽगमापायित्वादृहृद्यत्वाच्च निलयदगपाचछत्तो भिचस्य 
मुखादिजनका ये मात्रासशंस्तेऽप्यनिदया अनियतश्पा एकदा सुखजनकस्थेव क्ीतो- 
प्णदेरन्यद्ा इुःखजनकत्वदशंनात्, एवं कदाचिदुःखननकस्याप्यन्यदा पुखजनकलत्व- 
दशनात् । शीतोष्णग्रहणमाध्यालिकाविमैतिकाधिरेकपुखडःसेपरक्षणाथम् । शीत- 
ष्णं च कदाचितमुखं कदाचिददुःखं सुखदुःखे तु न कदाऽपि विप्थ॑येते इति प्रषड्- 

१ कृ, छ. समलं । ज. 'हममेदलं । २ ग, ज, ज. "वन्तोऽन्तः" । क्ष, वन्तोऽतो ऽन्तः" । 
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निर्देशः । तथा चालन्तास्थिरां्त्वद्धिन्स्य विकारिणः मुखहुःखादिप्रदान्मीप्मादिंयो- 
गृवियोमह्पान्पात्रास्परशास्तवं तितिक्षस्व नेते मम॒ किंचित्करा इति विवेकरेनेपेक्ष् 
टुःषितादात्मयाध्यतिनाऽऽत्माने दुःिनं मा ज्ञापरीरिलथः । केन्तेय भारति संबोष- 
नद्रयेनोभयङ्कुटविङ् द्धस्य तवाज्ञानमनुचितमिति मूचयति ॥ १४ ॥ 

(५१ 

श्री न्दी ०- ननू गतापूनगतापूश्वाहं न शोचामि कितु तद्वियोगादिदुःखमानं मामे. 

वेति चेत्तत्राऽऽह -माजास्शां इति । मीयनते विषया आभिरिति मात्रा उन्धियवृ- 
तयसतासां सन्नो विषयैः संवन्धास्ते शीतेप्णादिप्रदा सवन । ते त्वागमापायित्वाद- 
निद्या अस्थिराः । अतस्तांस्ितिक्ष्व सहस्व । यथा जछातपादि पेपकसत्तत्काटकरताः 
स्वभावतः शीतेष्णादि प्रयच्छन्ति एवमिष्ट पयोगवियोगा अपि सखदुःखादि प्रयच्छन्ति 

# शि 

तपा चास्यरत्वात्सहन तव धारस्याचते नतु तचच।मत्तहषकिपाद्पारवरया मत्यथः।॥ १४॥ 

प० टी०-नन्वन्तःकरणस्य सुखदुःखाद्याश्रयत्वे तस्थैव कतृत्वेन मोक्तृत्वेन च 
चेतनत्वमम्युपेयं, तथा च तव्यतिरिक्तं तद्धाप्तके भोक्तरि मानामवान्नाममातरे विवादः 
स्यात्, तदस्युपगमे च बन्धमोक्षयेर्वैययिकरण्यापत्तिः, अन्तःकरणस्य पुखटुःखाया- 
ध्रयतेन बद्धत्वात्, आत्मनश्च तद्यतिरेक्तस्य मुक्तत्वादिलयाशङ्कामजनस्यापनेतुमाह् 
मगवान्-- 

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरषं पुरुषषमभ ॥ 
समदुःखपुखं घरं सोऽमृतताय कल्पते ॥ १९ ॥ 

1 

ये छप्रकाश्त्वेन स्वत एव प्रसिद्धम् “अत्रायं पुरुषः स्वयेज्योति्वति'? इति श्रते, 
पुरुषे पर्णत्वेन पुरि शयाने « स॒ वा अयं पुरुषः स्वाप पूष पुरिशयो नैतेन किचना- 
नावृते नेतेन किंचनापतृतम्? इति श्तेः, समदुःखपुखं समे दुःखमुखे अनात्मधभ॑तया 
भास्यतया च यस्य निर्विकारस्य स्वयंज्योतिषत्तं, सुखदुःतग्रहणमदेषान्तःकरणपारेणा- 
पोपटक्षणाथम्, “ एष निलयो महिमा बाह्मणस्य न॑ कर्मणा वर्ते नो कनीयान् ” 

इति श्रला वृद्धिकनीयस्तारूपयोः सुसदुःखय)ः प्रतिपेधात् , धीरं धियमीरयति प्रेरय- 
तीति व्युत्पत्या चिदामाप्द्रारा वीतादात्म्याध्यातेन धीप्रेछं धीमनाक्षिणमिलथः। 
¢ थीः स्वपर मूत्वेमं छोकमतिक्रामाति » इति श्रुतेः । एनेन वन्धप्रप्किद शिता । 
तटुक्तम्- 

« यततो मानानि सिष्यनि जाग्रदादित्रयं तथा | 
[न 

मावामावविमामश्च स॒ ब्रह्मास्मीति बोध्यते ` इति ॥ 
तसि नमत शनिरिति 

१क, न्ते ज्नायन्तेविः१२ख.ग.घ्. इ. छ. ज. घ्न, ज, न वर्धते कममणानेो] 
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येति चेत्, न, मानस्य प्वदेश्कालानुस्यूततया भेदकधरमन्यतया च विभोनित्यस्येकस्य 
चानित्यपरिच्छिन्ननेकह्पवुद्धिपरिणामामकत्वानुपपत्तेः । उत्पत्तिविनाश्ञादिप्रतीते- 
शावरयकर्प्यव्रिषयसंबन्धविषयतयाऽप्युपपत्तेः । अन्यथा तत्तज्ज्तानेातत्तिविनाशमेरा- 
दिकर्पनायामतिोरवापततेशत्याचयन्यत्र विस्तरः । तथाच श्रुतिः-५ न हि द्रष्टु 
भिपरिरोपो विद्यतेऽविनाशित्वात् , आकाशवतपर्वगतश्च निलयः, महद्भूतमनन्तमपारं 
विज्ञानघन एव) तदेतूत्रह्मपूवैमनपरमनन्तरमवाह्यमयमात्मा ब्रह्म सर्ानुमूः" इत्याद्या 
विमुनिवयस्वप्रकाशज्ञानरूपतामात्मनो ददौयति । एतेनाविघयारक्षणादप्युपधिन्यैतिरेक 
पिद्धः । अतोऽपत्योपाधिनिबन्धनबन्धधमश्य सत्यासन्ञानाचिवृत्तौ मक्तिरिति 
सवेमवदातम् । पुरुषषभेति संबोधयन्छप्रकाशचेतन्यरूपत्वेन पुरुषत्वे परमानन्दख्प- 
त्वेन चाऽऽत्मन ऋषमत्वं पवद्रेतापेक्षया श्रष्ठत्वपजानननेव शोचपि अतः खस्वखूपन्ना- 
नदिव तव शोकनिवृत्तिः मुरा “तरति शोकमात्मवित्" इति श्तेरिति सूचयति। अत्र 
पुरुषमित्येकवचनेन सांस्यपकषो निराक्ृतस्तैः पुरषबहुर वाम्युपगमात् ॥ १९ ॥ 

श्री? टी ०-तस्मतीकारप्रयत्नादपि तत्सहनमेवोचितं महाफर्तवादिलाह- 
यमिति। एते मात्रा यं पुरुषं न व्यथयन्ति नाभिमवन्ति। समे सुखदुः यस्य तम् । 
स परविक्षप्यमाणां पमन्नानृद्वाराऽमतत्वाय मोक्षाय कस्पतं योग्या मवति ॥ १९॥ 

म० टी०--ननु मवतु पुसृषेकत्वं तथाऽपि तस्य सल्यजडद्रष्टतवषूपः पत्य एव 

संपतारः । तथाच शीतिप्णारिप॒सदःखकारणे सति ̀  तद्धोगस्याऽऽवदयकत्वात्त्यस्य च 
ज्ञानाद्विनाशानुपपत्तेः कथं = वा सोऽमृतत्वाय कल्पत इति चेत्, न, 
कृत्स्नघ्यापि द्वैतप्रपञ्चस्याऽऽत्मनि कृलिपतत्वेन तज्ज्ञानाद्भिनारोपपत्तेः शक्तो कल्ि- 
तस्य रजतस्य शक्तिन्नानेन विनाशवत्\ क पुनरात्मानात्मनोः प्रतीत्यशेष आत्म- 
वदनात्माऽपि पतल्यो न भवेदनात्मवदात्माऽपि मिथ्या न भवेदुभयोसतुस्यय।गक्षेमत्वा- 
दिलारङ्कय विरेषमाह मगवान्-- \ 

नाप्तो विदयते भावा नाभाषां वियते सतः ॥ 
उभयोरपि दोऽन्तस्वनयास्तच्वदाशमिः ॥ १६ ॥ 

यत्काङतो देता वस्ततो वा परिच्छिन्नं तदप्तत् । यथा घरादि जन्पविनाशक्ी्ं 
प्राक्राटेन परकाटेन च परिच्छिद्यते ध्वंपप्रागमावप्रतियोमित्वात्। कादाचित्कं कार्पीर्- 
च्छि्नमित्युच्यते । एवं देशपरिच्छिन्नमपि तदेव म॒तेत्वेन सवेदेदचाब्ृत्तित्वात्। कार्पार्- 

च्छन्नस्य ददपारच्छदनियमंअप दरपाराच्छत्रत्वनास्युपमतस्यप्पूमाण्वादस्ताकः क 

१ ध्, ज, "^तदज्ञानो २ क, "यस्यः । 



[अ० रश १५] भ्रीपद्धगवद्रीता | ४१ 

एते पुखटुःखदा मत्राप्पशा हि यस्मान्न व्यथयन्ति परमार्थतो न किकर्वनि सप 
'विकारमापकत्वेन विकारायोग्यत्वात् । 

“सूरयो यथा सवैलोकस्य चद्ुनं टिप्यते च्ुषर्बाह्यदोपैः । 
# 1 

भ 

एकस्तथा प्ैमूतान्तरात्मा न छिप्यते रोकदुःखेन बाह्यः '” इति श्रुतेः ॥ 
५9 

अत्तः स पुरषः स्वस्वह्पमूतव्रह्मत्मक्यज्ञानन पवदुःखापादानतदज्ञाननेवच्यपट- 

्लिताय नसटद्वतानुपर कस्वप्रकरपरमानन्द्छृयायामृतत्वाय माक्षाय कसपत याम्यां 

भचतत्यथः । यरि ह्लासा स्वामावकवन्धाश्रयः स्यात्तदा स्वामातिकपमाणां पम 
५ 

निवृत्तिमन्तरेणानिवृत्तने कदाऽपि मुच्यत | तथाचेक्तम्-- 

“ आत्मा कत्रादिरूपश्चन्मा काद्प्षीप्ताई सक्ततम् । 
न हि स्वभावो भावानां व्याव्तेतोप्ण्यवदरवेः " इति ॥ 

न् [ज्र प्रागभावाप्तहवृततयुगपत्पवेविरेषगुणनिवृत्तभमिनिवृत्तिनान्तरीयकत्वद दनात् । अ- 
धाऽऽत्मनि जन्धा न स्वाभाविकः कितु बुद्याद्यपाधिक्रतः, “अआसमन्द्रियमनायक्तं भोक्त- 
त्याहुमनापिणः' इते श्रतेः । तथा च पूर्मिप्तदधावेऽपि तरिघृत्या मुक्त्युपपत्तिरिति चेत्, 
हन्त ताह यः स्वधमेमन्यनिषएठतया माप्रयति मर उपाधिरिलयम्यपगमाद्षद्धघादिर्षणपि 
स्वधममात्मनिष्ठतया माप्तयतीत्यायातम् । तथा चाऽऽयाते मार्भे अन्धस्याप्त्यताभ्य- 
पगमात् | न हि स्फटिकमण जपक्रुघुमोपधाननिमित्तो लोहितिमा प्यः । अतः 
सवेप्तप्तारथमाप्तप्मिणोऽप्यात्मन उपापिवशात्तत्पपर्थितवप्रतिमाप्तो बन्धः, स्वस्वखूप- 
ज्ञानेन तु स्वूप्ञानतत्कायवुद्धयाद्ुपापिनिवृत्या . तनिमित्ततिखिटभमनिवृत्तो नि- 
एनिखिमस्यपरायतया डुद्धस्य स्वध्रकाशपरमानन्दतया पूृणेस्याऽऽत्मनः स्वत एष 
कैवल्यं माक्ष इति न बन्धमोक्षयोरयपिकरध्यापात्तिः । अत एव नाममत्रे विवार 
इत्यपां, मास्यभाप्तकयोरेकत्वानुपपत्तेः । दुःखी खम्यतिरिक्तमास्यो माप्यत्वाद्भट- 
वदिलनुमानाद्धाघ्यस्य माप्तकतादरनात् 1 एकस्येव मास्यत्वे भाप्कत्वे च कतेकम- 
विराषादात्मनः । कथमिति चत्, न, तस्य माप्तकत्वमत्राभ्युपगमात्, अहं इःखी 

दिवुत्तिप्रहिताहंकारमाक्षकत्वेन तस्य कदाऽपि मास्यकोटवप्रवरेशचात् | अत एत 
दुःखी न स्वातिरिक्तभाप्तकापेक्षो भापतकत्वादीपवरिलनमानमपि न, भास्यत्वेन 
स्वातिरिक्तमाप्तकेत्वप्ताधकेन्. प्रतिरोधात् । माप्कत्वं च मानकरणत्वं स्वप्रकाशभानष्ट 
पत्वं वा | आद्य दपस्यव् करणान्तरानपश्चत्वेऽपि स्वातिरिक्तमानप्रपिक्चतं दःखिना 
न व्याहन्यतेऽन्यया दृष्टान्तस्य सराव्यवेकस्यापत्तेः । द्वितीये व्वधिद्धो हेनुरिवयरिक- 
नर्तय म्यत्वहेतुरव विनयते । बुद्धिवृ्यतिरिक्तमानानम्युपगमादूबुद्धिरव मान्- 

१ क्. ग, ध्, इ, च. छ. ज. स्च, ज, काः । 



[ भ०र्श्रे०१६ ] भ्रीपद्धगवह्ीता । ४३ 

(क कपि लपरिच्छेदानम्युपगमादेशपरिच्छेदोऽपि पए्रथगुक्तः। स च किंचिद शवृत्तिरल्यन्तामावः। 
एवं सजातीयभेदो विजातीयभेदः स्वगतमेदश्चेति चिविधो भेदो वस्तुपरिच्छेदः । यथा 
वृक्षस्य वृक्षान्तराच्छिछदिः पतरपुष्पादेश्च मेदः । अथवा जैीविश्वरमेदो जीवजगद्धेदो 
जीवपरस्परभेद् ईश्वरजगद्धेदो जगत्परस्परमेद इति प्श्वविधो वस्तपरिच्छेदः । काल- 
देश्ापरिच्छित्रस्याप्याकाशदिसार्विकेवेस्तुपरिच्छेदाम्युपगमात्पथङ्निदैशः । एं 
सांस्यमतेऽपि योजनीयम् । एतादशस्याप्ततः शीतोष्णदेः कत्लस्यापि प्रपच्चप्य मावः 
सत्ता पारमाथिकतवं स्वान्युनपत्ताकतादशपरिच्छेदरान्यत्वं न विदयते न सेमवति घटत्व 
घरत्वयोरिव परिच्छिन्रत्वापरिच्छिन्नत्वयोरेकत विसेधात्। न हि दरयं किचित्कचित्काञे 
देशे वस्तुनि वा न निषिध्यते प्वत्राननुगमात्। न वा परद्रस्त कविदेशे के वस्तुनि वा 
निषिध्यते सवेनानुगमात् । तथाच स्वैत्रानुगते सद्वस्तुनि अननुगतं व्यभिचारि वतु 
कलिते रञ्जुखण्ड इवानुगते व्यभिचार सपैघारादिकभिति मावः.। ननु व्यमिचारिणः 
कल्पितत्वे स॒द्रस्त्वपि कलिपतं स्यात्तप्यापि तुच्छग्यावृत्तप्वेन व्यमिचासित्वादियत् 
आह- नाभावो विते सत इति । सदधिकरणकमेदप्रतियोगित्वं हि वस्तुपारै- 
च्छित्तत्वं तच्च न तुच्छव्यावृत्ततेन तुच्छे श्रशविषाणादौ प्वायोगात् । 'करद्धयाम- 
मावो निरूप्यते, इति न्यायात् । एकस्यैव खप्रकाशस्य नित्यस्य विमोः पतः सर्वानु- 
सयूततवेन पत्यक्तिमेदानम्युपगमात् । घटः पन्निलादिप्रतीतेः पर्वो$कत्वेन पतो 
धटाद्यधिकरणकमेदप्रतियोगित्वायोगात् । अभावः परिच्छित्रत्वं देदातः काठ्तो 
षस्तुतो वा सतः सवीनुसयुतपतनमात्रस्य न विदिते न स्ेमवति पूरववद्विरोषादिलैः । 
ननु सन्नाम किंमपि वस्तु नास्त्येव यस्य देशकाटवस्तुपरिच्छेदः प्रतिषिध्यते, किं ति 
स्वं नामं परं पतामान्यं तदाश्रयत्वेन द्रम्यगुणकर्मूषु सद्यवहारः, तदेकाश्रयत्वपं- 
बन्धेन सामान्यविदहषप्तमवायेषु । तथाचासतः प्रागमवप्रतियोगिनो घटादेः सच्चं 
कारणभ्यापारत्सतोऽपि तस्यामावः कारणनाग्ाद्धवत्येवेतिं कथमुक्तं नाप्ततो विते 
मावो नाभावो विद्यते प्तत इति । एवं प्रप्त परिहरति-उभयोरपीलर्धन । उभयो- 
रपि सदप्ततोः सतश्ापततश्ान्तो मयीदा नियतर्पत्वं यत्पत्तत्देव यदप्त्तदपदरवेति 
ष्टो निश्चितः श्रति्मतियुकिमििचारपू्वकम् । कैः, त्दारीभिषैसतुयाथात्यदर- 
नश्तीठर्न्यविद्धिनं तु कुताक्िकैः । अतः कुताक्रिकाणां न विपयेयानुपपत्तिः । तुश- 
व्दोऽवधारण एकान्तदपो नियम एव दृष्टो न त्वनेकान्तदपोऽन्यथाभाव इति, त्वद् 

शषिभिरेव दष्टो नातच्छदररिभिरिति वा । तथा च श्रुतिः “देव सोम्येदमग्र आपतीदेक- 
मेवाद्धितीयम्? इत्युपक्रम्य ““रेतदात्म्यिदं पर्व तत्सवं स आत्मा तेच्मपि शतकेतो," 
इत्युपतहरम्ती सदेकं सजातीयाविनातीयस्वगतभेदशन्यं सरलं द्शेयति । “वाचारम्भणं 

॥ 

१ ज्ञ, तदतद्धय।२क.ग. ध्. इ, च. छ. ज, च्च, न, "यसं । 



४  पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकरृत्दीकाभ्यां समेता-- [०२०१६] 

विकारो नामघे्ं मृत्तिकेव सलयम्"” इत्यादिश्रुतिस्तु विकारमा चस्य व्यभिचारिणो गचा- 
रम्भणव्वेनानृतत्वं दशयति । “अनेन सोम्य शुद्धनापो मटमनिच्छद्धिः सोभ्य शुङ्गेन 
तेनोमृढमन्विच्छ तेजप्ता सोम्य शुङ्गेन सन्मृहमनिच्छ सन्मूह्यः सोम्येमाः सवाः प्रना; 
सदायतनाः स्यतिष्ठाः” इति श्रतिः सर्वेषामपि विकाराणां सति कल्पत्वं दरयति | 
सच्चं च न सामान्यं त्र मानाभावात् । पदाधेमातप्ताधारप्यौत्त्सदितिप्रतीला दव्य- 
गणकर्ममा्वृतिप्रतवस्य स्वानुपपादकस्याकस्पनात् । वैपरीत्यस्यापि सुवचत्वात् । 

एकष्पप्रतीतिरेकरूपविषयनिवाह्यत्वेन संवन्धभेदे्य स्प॑स्वरूपसच्वस्य च कलपयितुम- 
नुनितत्वात् । विषयस्याननुगमेऽपि प्रतीत्यनुगमे जातिमात्रोच्छेदप्रपङ्गात् । तस्मादेक- 
मेव सद्वस्तु स्वतःसफुरणद्पं ज्ञाताज्ञातावस्थामापरकं स्वतादात््याध्यापतेन स्वेत सद्यव- 
हारोपपादकम् । सन्वट इति प्रतीलया तावत्सद्रयक्तिमाच्भिन्नत्वं घटे विषयीकृतं न तु 
सत्ताप्तमवापित्वममेदप्रतीतेर्मेदधटितप्ंबन्धानिवंद्यत्वात् । एवं द्रव्यं सद्रणः सतिला- 
दिप्रतीत्या सवोभिन्नतवं सतः पिद्धम् । द्रव्यगुणदिमेदािद्या च न तेषु धर्मिषु सच्छे 
नाम धमः कसप्यते किं तु तति धरिण द्रव्या्यभित्त्वं सघवात् । तच्च वास्तवं नं 
सैमवतीत्याध्या्तिकमित्यन्यत् । तदुक्तं वातिककार-- 

“ पत्तातोऽपि न भेदः स्याद्रव्यत्वादेः कुतोऽन्यतः । 
[रन 

एकाकारा हि संवित्तिः सद्रव्यं सन्गुणस्तथा  इलयादि ॥ 

सत्ताऽपि नाप्रतो मेदिका तस्याप्रभिद्धेः । द्रव्यत्वादिकं त॒ सद्धमत्वीन्न 
ह । 

बी, ९५, 

सतो मेदकमिलभः । अत एव घयद्धिन्ः पट इत्यादिप्रतीतिरापि न॒ मेदपाधिका घट- 
पटतद्धेदानां पदमेदेनेक्यात् । एवं यथैव न मेदग्रहस्ततरैव रव्यपदा सती सदमेदप्रती- 
तिधिनयते । ताफिकैः काटपदायेस्य पर्वाल्मकस्याम्युपगमात्तेनेव सवैम्यवहायोपपततौ 
तदतिरिक्तपदाथेकस्यने मानामाव्रत्तस्यैव सवीनुप्यूतस्य पद्रेण स्फुरणष्पेण च पर्व 
तादात्म्येन प्रतीत्युपपततेः | स्फरणस्यापि सवीनुस्यतत्वेनेकत्वाननिदयत्वं विस्तरेणागिम- 
छोके वक्ष्यते | तथाच यथा काक्तिशिदहेशे कारे वाऽधटप्य षटादेनं देश्नान्तरे काल- 
न्तरे वा घटत्वम् । एवं कस्मिधिहेशे कडेवा घटस्यान्यत्राघटत्वं शक्रेणापिन 
शक्यते संपादयितुं पदाथखभावमङ्गायोगात् । एवं किश्िदेशे कारे वाऽप्ततो देशा- 
न्तरे काखन्तरे वा सत्तं किश्चिदेशे के वा सतोऽन्यत्राप्तत्वं न शक्यते सेप- 
दपितु युक्तिरपाम्यात् । अत॒ उमयोनियतूपत्वमेव द्रष्टव्यमिलद्वैतसिद्धो विस्तरः । 

१ ह. "रण्येन सत्स" 1 २ क. "ण्या सत्सदि \ ३ ज. भेदाय स्वस्वरूमतस्य च । ग क. ग, 

छ. स्वरूपस्य । घ. इ, ज, स्वरूपतवस्य । क्न. स्वह्पत्वस्य स । ५ छ, स्वान्नाप्नः । ६ क. 
"सामान्यात् । 



[ अ०स्छटी०१५७ भ्रीपद्धगवदह्नीता । ५८५ 

अतः पदेव वस्तु मायाकसिता्ततिवृस्याऽमृतत्वाय कलते सन्मात्रदश्या च तिति- 
क्षाऽप्युपपद्यत इति भावः ॥ १६९ ॥ 

श्री० दी ०--ननु तथाऽपि शीतोष्णादिकमतिदुःपहं कथं सोढभ्यम्, अल्यन्त 

तत्पहने च कदाविद्वात्मनारस्यापि संमवादिल्याशङ्कय तत्वविचारतः सवं सोद शक्य- 

मिलयाश्षयेनाऽऽह-- नेति । अप्ततोऽनात्मधरमत्वादविद्यमानस्य शीतोष्णादेरात्मनि 
भावः सत्ता न विद्यते । तथा सतः सत्खमावस्याऽऽत्मनोऽमावो विनाशो न विद्यते । 

एवमुमयोः सदस्ततोरन्तो निणैयो दष्टः । कैसत्त्वदर्िपितेस्तुयायात््यीदधिः 1 एवमूत- 
विवेकेन सरहखेल्थः ॥ १६ ॥ | 

मर० ठी०--नेतादरास्य सतो ज्ञानाद्धेदे परेच्छित्त्वापततज्तानात्मकत्वमम्युपे- 

यम् । त्चानाध्याप्निकमन्यथा जडत्वापत्तेः । तथा चानाध्याप्िकन्ञानह्॑प्य सतो 

धात्वभत्वादुत्प्िविनाश्वत्वं घरज्ञानमूत्पननं घटज्ञानं नष्टमिति प्रतीतेश्च । एवं चाहं 

धटे जानाीतिप्रतीतेस्तस्य साश्रयत्वं विषयत्वं चेति देशकाल्वस्तुपरिच्छिचतवास्स्फुर्- 

णस्य कथं तद्रपस्य सतो देशकाव्वस्तुपरिच्छेदटन्यत्वमिव्याशङ्कयाऽऽह-- 

अविना त तदहिडि येन स्वमिदं ततम् ॥ 
विनाशमन्ययस्यास्य न कथिकतमहति ॥ १७॥ 

विनादहयो देशतः कालतो वस्तो वा परिच्छेदः सोऽप्यास्तीति विनाशि परिच्छिन्न 

तद्विरक्षणमविनाके सर्वप्रकारपरिच्छेदश्न्यं तु एव तत्सदरपं स्फुरणं त्वं विद्धि 

जानीहि । कं तत्, येन सदरुयेण स्फुरणेनैकेन नित्येन त्रिमूना सवैमिदं दस्यजातं 

स्वतः सत्तास्फरपिशन्यं ततं व्याप्तं स्वपत्तार्फयेध्याप्तन रञ्जुशकटनव सपधाराईि 

सखसिन्पमागेशितं तद विनादयेव विद्धील्थेः । कस्मात् , यस्माद्विनारं परच्छिदमव्य- 
^~ ^~ यस्यापरिच्छिन्नस्यास्यापरक्षस्य स्वानुस्यतस्य स्फुरणल्पस्य पतः कश्चित्कोऽपि आश्र- 

यो वा विषयो वेद्धियसंनिकषोदिखूपो हेतुवा न कतुमहतिं समथ न भवति करपत- 

स्याकस्ितपरिच्छरेदकत्वायोगात् । अशिपमात्रे चेष्टापत्तः । अहं घटं जानामील्यत् हि 

अहंकार आश्रयतया मापते धस्तु विषयतया । उत्पात्तेविनाशवत। काचिदहकारद्- 

तिष्त स्तो विप्रस्तस्य सतः स्फुरणस्य व्यज्ञकतया, आत्ममनायागस्य परप ज्ञान 

हेतुत्वाभ्युपगमात् । तद्ुत्पाततिविनाशेनेव च तहुपाहेते स्फ्रणरूप सत्युत्वात्तविनारा- 

प्रतीव्यपपत्तेनेकस्य स्फरणक्स स्वतरउत्पत्तिवनाशकरपनध्रतज्नः, ध्वन्यवृच्छवन् 

दान्दवद्धयद्यवच्छदनाऽऽकारवच्च । अहकारस्तु तास्मन्ध्यस्ताऽपि तदान्रयतवा 

का 

४ [त 

१ क. ज. पविना । > क. च. छ. ज. क्ष. ज. परत्वस्य । ३ च.ज स्य सत । 



४६ पपुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिहृतदीकाम्यां समेता--[अ०स्े०१०] 

माते तद्ृत्तितादात्म्याध्याप्तात् । सुपुपावकारामविऽपि तदवाप्तनावापिताज्ञानमप्त- 
कप्य चैतन्यस्य स्वतः स्फुरणात् । अन्यथेतावन्तं कारमहं किमपि नान्ञासिषमिति 
सुषुप्तोत्थितस्य स्मरणं न स्यात् । न चोत्थितस्य ज्ञानामाानुमितिरियमिति वाच्यं सुषु 
पिकाटल्पपक्षन्ञानाटिङ्गाप्तभवाच्च । अस्मरणदिव्यमिचारितवात्स्मरणाजनकनिविकस्प- 
कायमावाप्ाधकत्वाच्च । ज्ञानप्तासग्यमावस्य चान्योन्याश्रयग्रस्तत्वात् । तथा च 
रतिः ^ यद्रे तत्न परयति परयन्यै तदरषट्यं न प्यति न हि द्रष्टुटेविपरिखोषो 
विद्येऽविनारित्वात् " इत्यादिः पुषुप्तौ खप्रकाशस्परणप्दधावं तनिल्यतया द शेयति। 
एवं षटादिरविषयोऽपि तदन्नातावस्थामाप्तके स्फूरणे कल्पितः, य एव प्रागन्ञातः स एवेदानीं 
मया ज्ञात इति प्रत्यभिज्ञानात् । अन्ञातज्ञापकत्वं हि प्रामाण्यं परवेतच््रतिद्धान्तः। यथा- 
थौनुमवः प्रमेति वदद्धिस्ताकरकैरपि ज्ञातन्ञापिकायाः स्मतेन्योवतैकमनुमवपदं प्रयञ्ञाने- 
रेतदम्युपगमात् । अन्नातत्वं च घटदिरनं चक्चरादिना परिच्छियते तवापताम््यात्तज्ता- 
नोत्तरकार्मन्नानप्युवृत्तिप्रसङ्ाच । नाप्यनुमानेन हिङ्गामावत् 1 नहीदानी ज्ञातत्वेन 
परागज्ञातत्वमनुमातुं शक्यं घारावाहिकनिकन्नानविषये व्यभिचारात् 1 इदानीमेव ज्ञातत्वं 
तु प्रागन्ञातत्वे सतीदानीज्ञातत्वरूपं साध्याविरिषएटत्वादिद्धम् । नचा्ञातावस्थान्तानम- 
न्तरेण ज्ञान प्रति षददिरहतृता ्रहीतुं शक्यते पूववतित्वाग्रहात् । घटे न जानामीति 
सावेटोकिकानुमवविरोधश्च । तस्मादज्ञां स्फरणं माप्तमानं खाध्यस्तं घटादिकं भापत- 
यति घटादीनामन्नाते स्फुरणे कसितत्वपिष्धिः, अन्यथा घटदिजेडत्वेनाज्ञातत- 
तद्धानयोरनुपपत्तेः । स्फुरणं चाज्ञातं स्वाध्यस्तनेवाज्ञानेनेति स्वयमेव मग- 
वान्वक्ष्यति--“ अन्ञनेनाऽऽतरृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः" इत्यत्र | एतेन 
विमुत्वं पिद्धम्। तथाच श्रुति; “महद्धूतमनन्तमपारं विज्ञानघन एवः इति “प्यं ज्ञानम- 
नन्तम्!" इति च ज्ञानस्य महत्वमनन्ततं च दशेयति । महं स्वाध्यस्तपर्वपबन्धित्वमन- 
नतत्वं तरिविधपरिच्छेदरनयरत्वमिति विवेकः । एतेन शन्यवादोऽपि प्रत्युक्तः, निरि. 
छानभ्नमयोगान्निरवधिव।धायोगाच । तथाच श्रुतिः “ पुरुषान्न परं किचि कठा सा 
परा गतिः” इति प्रवेवाधावधिं पुरूपं परिशिनष्टि उक्तं च माप्यकरिः-र्व विन- 
दयद्रस्तुजातं पुरुषान्तं विनदयति पुरुषो विनाशहेत्वमावान्न विनयति? इति। एतेन क्षणे- 
कवादोऽपि परास्तः, अबधितप्रयभिज्ञानादन्यद््ठान्यस्मरणायनुपपत्तेश्च । तस्पदकस्य 
सवानुसयूतस्य स्प्रकारस्रणरूपस्य सतः प्भकारपशिच्डेदशुन्यत्वादुपपनं नामावो 
विदयते सत इति ॥ १७ ॥ 

श्री दी ०--तत्र सत्समावमविनाशि वस्तु सामान्येनेक्तं विरोषतो दर्धयति-~ 
अविनाशीति । येन सवैमिदमागमापायधर्मकं देहादिकं ततं तत्पाकषितवेन म्यां तन्न 
आत्मस्वरूपमविनशि विनाक्ेशुन्यं विद्धि जानीहि । तत्र॒ हैतुमाह- 
विनाश्नमिति ॥ १७॥ 



[ अशस्कै०१८ | श्रीपद्धगवट्रीता । ७ 

म० टी०--ननु सुरणङ्पप्य पतः कथमिनाशितवं॒तस्य देहधर्त्वादहस्य 
चानु्षणविनाशादिति भृतचैतन्यवादिनसानिराकु्वन्नाप्ततो विद्ते माव इत्येत. 
द्विवृणोति- 

अन्तवन्त इमे रहा निव्यस्योक्ताः भगीरिणः ॥ 
अनाशेनाप्रमेयस्य तस्माद्यध्यश भरति ॥ १८॥ 

अन्तवन्तो विनारिन इमऽपरोक्षा देहा उपचितापचितह्पत्वाच्छयराणि । बहव- 
चनात्स्यूलपूष्ष्मकारणरूपा विरषरसूत्रान्याकरतास्याः समष्टिव्यद्यात्मानः स्वै निलस्या- 
विनारिन एव शरीरिण आध्याप्तिकपरबन्धेन शरीवत एकस्याऽऽत्मनः खप्रकाशस्फ- 
णरूपस्य स्नन्धना दरयत्वेन माग्यत्वेन चोक्ताः श्रतिमिन्रह्यवादिमिश्च। तथाच 
तत्तरायकऽनमयाद्यानन्दमयान्तान्पञ्च कञ्ान्कस्पयित्वा तद्रपिष्ठानमकस्ितं “ब्रह्म 
पृच्छ प्रतिष्ठा" इति द्रितम् । तत्र पश्चीकरृतपश्चमहामततत्का्यात्मको तिराप्मराक्षि- 
रन्नमयकोशः स्यूटप्तमष्टिः । तत्कारणीमूतोऽपञ्चीकृतपश्चमहाभततत्कार्यालको 
हिरण्यगभः ूत्रममूतरारिः सूक्ष्मः “त्रयं वा इदं नाम दपं कर्म" इतिवृहदाण्य- 
कोक्त्यत्नात्मकः प्तवेकमात्मकत्वेन क्रियाशक्तिमा्मादाय प्राणमयकोश उक्तः । 
नामात्मकत्वेन ज्ञानशक्तिमात्रमादाय मनोमयकोश उक्तः । रूपात्मकत्वेन तदुम- 
याश्रयतया कतुत्वमादाय विज्ञानमयकोश उक्तः। ततः प्राणमयमनोमयविन्ञान- 
मयात्भक एव हिरण्यगभास्या दिङ्कशरीरकोशः । तत्कारणीमूतस्तु मयोष- 
हितचेतन्यात्मा पर्परंछाररेषोऽव्यक्रतास्य आनन्दमयकोशः । ते च सर्व 
एकस्यवाऽऽत्मनः शरीराणील्युक्तम् । “तस्येष एव ज्लारीर आत्मा यः पृषस्यः' इति । 
तस्य प्राणमयस्य॑ष एव शरीरे भवः शारीर आत्मा यः प्तलज्ञानादिलक्षणो 
गुहानिहितत्वेनाक्तः पुवस्यान्नमयस्य । एवं प्राणमयमनोमयविज्ञानमयानन्द - 
मयेषु योज्यम् । अथेमे प्व देहाचेोक्यवतिपतकराणिपतवन्धिन एकसयेवाऽऽत्मन 
उक्ता इति योजना । तथा च श्र॒तिः- 

“ एको देवः सवैमूतेषु गूढः सषव्यापी पमूतान्तरासमा | 
कमाधयक्षः स्ैमूताधिवाप्तः साक्षी चेता केवो निर्युणश्च ” 

इति सवैशरीरसेवन्विनमेकमात्मानं निलयं तरिं दर्शयति। ननु निलत्वं यावत्कारप्या- 
यित्वं तथाचाविद्यादिवत्कारेन सह नाशेऽपि तदुपपन्नमिलत आह--अनाशिन इति। 
देशतः कारतो वस्तुतश्च परिच्छिन्नप्याविद्यदेः कलििततेनानि्तेऽपि यावत्काटस्थ- 
यित्वष्टपमौपचारक निलयत्व व्यवहियते “यावद्विकारं तु विमागो टोकवत्" इतिन्या- 
यात् । आत्मनस्तु परिच्छदत्रयशन्यस्याकस्ितस्य विनाशहेत्वभावानमुरुथमेव कटस्य- 

क, क (५ 

नत्व नतु पारणामातचत्यत यवत्कट्स्याचत्वे चल्यमिप्रायः । नन्वताद्श दहनं 



४८ परधुमरदनसरस्वतीश्रीधरस्रामिह्तदीकाभ्यां समेता-[अरस्छे०१८-३०] 

किचित्परमाणमवदयं वाच्यमन्यथा निप्परमाणस्य तस्याटीकत्वापत्तः शाखारम्भवेय््या- 

पत्तेश्च । तथाच वस्तुपरिच्छेदो दुप्परिहरः ¢ दाश्लयोनित्वात् ” इति न्यायाच्च, जत 
आह--अपरमेयस्येति । “एकयेवानुद्रष्टवयमेतदप्रमयं धुवम् "  अप्रमयमप्रमेयम् । 

«न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो भानि कृतोऽगमः। 
तमेव मान्तमनुमाति सर्वे तस्य माप्रा स्वमिदं विभाति" 

इति च शतैः स्वप्रकाराचेतन्यरूप एवाऽऽत्ाऽतस्तस्य सममापरकस्य स्वमानार्थं॑न 
स्वमास्यपिक्षा, किंतु कल्ितान्ञानतत्कायेनिघरस्यर्थ कस्मितवृ्तिविरोपपिक्षा, कल्पित- 
स्येव कितविरोधित्वात्, “यक्षानुरूपो वहिः" इति म्यायात्। तथा च सपैकलितनि- 
वतेववृक्तिविशवाखत्य्थं शाख्रारम्भः, तस्य तत्वमस्यादिवाक्यमाचाीनत्वात् । स्त 
सवेदामासमानत्वात्पवेकस्पनाधिष्ठानलाददयमाचमापकत्वाच्च न तस्य तुच्छत्वापत्िः | 
तथा चेकमवाद्ितीयं सलं ज्ञानमनन्तं व्रह्चेयाद्विशा्ञमेव खप्रमेयानुरेप्रेन स्वम्या 
कसितत्वमापादयति अन्यथा खप्रामाण्यानुपपत्तेः । कल्ितस्य चाक्रल्ितपरिच्छेद 
कत्वं नास्तीति प्रकरतिपादितम् । आत्मनः सप्रकाशत्वं च युक्तितोऽपि भगवत्पृञ्य- 
पादरुपपादितम् । तथाहि-यत्र जिन्ञापोः सेश्यविपययव्यतिरकप्रमाणानामन्यतममपि 
नालि तत्र तद्विरोधि ज्ञानमिति सवेत दृष्टम् । अन्यथा तरितयान्यतमापत्तेः । आत्मनि 
चाहं वा नाहं वेति न कप्यचित्पक्यः, नापि नाहमिति पिप्थयो व्यतिरेकः प्रमा चेति 
तत्छल्पप्रमा पवेदाऽसतीति वाच्यं तस्य सपैपंरायतिपयैयधित्वात् , “ र्मे सम 
भान्तं प्रकर तु विपययः" इति न्यायात् । अत एवोक्तम्-- 

¢ प्रमाणमप्रमाणं च प्रमामाप्तस्तयेव च | 
कुवनतयेव प्रमां यत्र तद्भावना कृतः ” इति ॥ 

परमामाप्तः सशयः । खप्रकाजञे सूये षिण प्रमाणप्रमाणयेोर्धिेषो नास्तीत्यः | 
त्मना माप्रमानत्वे च घटज्ञानं मयि जातं न वेल्यादिंशयः स्यात्। न चाऽऽन्तरपदार्थ 

विषयस्थव् पंशञयादिप्रतिबन्धकत्वस्वभावः करप्यः, बाह्यपदारथे पतन विरेधित्तानिनैव सद्य 
यादिप्रतिबन्धप्तंम आन्तरपदार्थ स्वमावभेदुकस्पनाया अनौचित्यात् । अन्यथा प्विष्ठवा- 
पत्तः । अत्मिमनोयोगमात्रं चाऽऽत्मपतक्षात्कारे हेतुः । तस्य च ज्ञानमात्रे हेत्तवा- 
इघटाद्विमानऽप्यात्ममानं पमूहाहम्बनन्यायेन ता्रिक्राणां प्रवेरेणामि दुिवारम् । न 
च चाध्चुपत्वमानप्रत्वादिपंकरः, लेकरिकत्वाटोक्रिकत्ववदंशमेरेनोपपत्तेः । संकरस्यारो- 
षत्वाचा्षुपत्वादे नातित्वानस्युपगमाद्रा । व्यवप्तायमाच एवाऽऽत्ममानप्रामग्या त्रियमा- 
नतवादनुब्यवप्तायोऽप्यपास्तः । न च व्यवप्तायमानार्थं स्र तस्य दीपवत्छन्यवहरे सना 
तयानपक्षत्वात् । न हि षटाौज्जञानयोरिव व्यवपायानुव्यवप्राययोरपिं विपथत्वविष- 

11 ह | 

१ ख, रः परस्परान्तामावसमानाधिकरणयोरिकाधिकरण्यं साक लौ"1२ घ.ङ, ज. 
“तदधान । 



[ अर स्ो०१८ ] भीमद्धगवद्रीता । ४९, 

पितवव्यवस्थाफकं वैजालमस्ि ग्यक्तिभेदातिरिक्तवधरम्यानम्युपगमात् । विषयत्वाव 
च्छेदकष्पेणेव विषयित्वाभ्युपगमे घटतज्ज्ञानयोरपि तद्ध वापत्तिरकिशेषात् । ननु यथा 
वटव्यवहाराथं धरज्ञानमम्युपेयते तथा घरटत्तानव्यवहारार्थ घल्ज्ञानकरिषयं स्ञानमम्यपेयं 
उ्यवहार्स्य व्यवहतेभ्यन्ञानपराध्यत्वादिति चत्, काऽनुपपत्तिरुद्धाकिता देवानांप्रियेण 
स्वप्रकारावादिनः । न हि व्यवहतेम्यभिन्नत्वमपि ज्ञानविरेषणं व्यवहार. 
हेतुतावच्छेकं गौरवात् । तथाचेशज्ञानवयोगिक्ञानवत्पमेयपितिन्नानवचच सनै 
सखन्यवहारोपपत्तौ न ज्ञानान्तरकर्पनावकाशचः । अनुव्यवप्ताय्यापि घरन्नानभ्यवहार्- 
हेतुत्वं फिं घटज्नानन्ञानत्वेन किंवा घटज्ञानत्वेनैवेतिं विवेचनीयम् , उभयस्यापि तत्र 
त्वात् । तत्र घटम्यवहारे घरज्ञानववनैव हेतुतायाः कृप्ततवाततेनैव रूपेण धटन्नानम्य- 
वहरिऽपि हेतुतोपपत्तो न टज्ञानज्ञानत्वं हेतुतावच्छेदकं गौरवान्मानामावाच्च । तथा 
च नानुम्यवप्रायपिद्धिरकस्येव व्यवप्तायस्य व्यवप्तातारे ्यवतेये व्यवप्ताये च व्यवहा- 

` रजनकत्वोपपत्तेरिति तिपुरीप्रयक्षवादिनः प्रामाकराः । ओपनिष्दास्तु मन्यन्ते खप्र- 
काशज्ञानरूप एवाऽऽत्मा न खप्रकाशज्ञानाश्रयः कवकविरोधेन तद्धानानुपपततः । 
ज्ञानमिच्नत्वे घटादिवञ्जडत्वेन कस्ितत्वापत्तशच | स्वप्रकाराज्ञानमातरस्वूपोऽप्यात्माऽवि. 
योपहितः सन्पाक्षोतयुच्यते। वृत्तिमदन्तःकरणापहितः प्रमतिव्युच्यते । तस्य चक्षुरादीति 
करणानि । पर चक्षुरादिद्वाराऽन्तःकरणपरिणामेन घटादीन्व्याप्य तदाकारो मवति । 
एकश्िशचान्तःकरणपरिणामे पटावच्छिन्नचेतन्यमन्तःकरणावच्छिन्नचेतन्यं चेकरोरी- 
भावापन्नं मवति । ततो घयवच्छिन्नचेतन्यं प्रमाचमेदात्खाज्ञानं नारायदपरोक्षं भवति । 
घटं च स्वावच्छेदकं स्वतादात्म्याध्याप्रद्धाप्रयति । अन्तःकरणपारेणामश्च वृच्याख्योऽ- 
ति्वच्छः स्वावच्छिननेनेव चैतन्येन मास्यत इत्यन्तःकरणतद्रत्तिषरानामपरोक्षता | 
तदेतदाकारत्रयमहं जानामि घटमिति । माप्रकचेतत्यस्थकरूपत्वेऽपि घटं प्रति 

व्यपेक्षत्वात्प्रमातृता, अन्तःकरणतद्तीः प्रति तु वृत्यनपेक्षतवात्पाक्षितेति विवेकः । 
उद्विततिद्धो पिद्धान्तविन्दो च विस्तरः । यस्मादेवं प्रागुक्तन्यायेन नित्यो विभुर 
पारी समैदेकरूपश्चाऽऽतमा तस्मात्तत्र ङ्कया स्वधमं युद्धे प्राकपरृत्तस्य तव तस्मा. 
दुपरतिमे यक्तेति य॒द्धाभ्यनुक्ञया मगवानाह-तस्माद्यध्यस् भारतेति । अभेनस्य 
खधर्मे य॒द्धे प्रवृत्तस्य तत उपरतिकारणं शोकमोहौ । तौ च विचारननितेन विज्ञानेन 
बाधितावित्यपवादापवाद उत्सगंस्य स्थितिरिति न्यायन युध्यस्ेत्यनुवादो न विधिः। 
यथा.कतेकमणोः कृति” इृत्यत्पगेः | “उभयप्रप्ं कमणि इत्यपवादः । “अकाकारयाः 

खीप्रययययो; प्रयोगे नेति वक्तव्यम् "' इति तदपवादः । तथाच मुमृक्षोब्रह्यणो जिन्ञापे- 

१ क. ख. ड. च. ज, टयो | ग. ब. शटपटयो' । २ क, घ. इ, छ. ज, "न्य" । ३ ग, 
ज. समतात् । | 



५० मधुप्रदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ°स्को०१९] 

त्यत्रापवादापवादे पुनरत्सर्गस्थितेः कतकमणोः कृतीत्यनेनैव पष्ठी | तथा च कर्मणि 
चेति निषेधाप्रपराद्र्निज्ञपतिति कथषष्टीप्तमापतः सिद्धो मवति । कश्चिेतस्मादेव 
विधेमेकषि ज्ञानकपणोः समुच्चय इति प्ररपति 1 तत्त, युध्यस््े्यतो मोक्षस्य ज्ञानकर्म- 
सगच्यसाघ्यत्वाप्रतीतेः । विस्तरेण चैतद मगवद्वीतावचनविरोषेनैव निरा- 
५ 

(५ 

करिष्यामः ॥ १८ ॥ 
श्री ° दी ०--आगमापायधमक्मपदृदीयति-- अन्तवन्त इति | अन्तो नाशो वियते 

येषां तेऽन्तवन्तः । नित्यस्य सवदैकरूपस्य हारीरिणः शरीरवतः । अत्त एवानाशिनो 
विनारारहितप्याप्रमेयस्यापरिच्छित्रस्याऽऽत्मन इम सुखटुःखादरिषमका देहा उक्तास्त- 
स्दरिाभिः । यस्मादेवमात्मनो न विनाशो न च पुखदुःखादिपबन्धस्तस्मान्मोहुनं 

शोकं सक्त्वा युध्यस्व खधर्मं मा लया्षीरित्यथः ॥ १८ ॥ 
म० टी ०--नन्वेवमरोच्यानन्वशोचस्त्वमिलयादिना मीप्मादिवन्धुिच्छेदनिवन्धने 

शोकेऽपनीतेऽपि तद्वधकततवनिवन्धनस्य पापस्य नासि प्रतीकारः । नहि यत्र 
शोको नास्ति तत्र पापं नास्तीति नियमः, द्वे्यतराह्यणवपे श्योकाविषये पापामावप्रस्त- 
ङ्ात् | अतोऽहं कता त्वं प्रेरक इति द्वयोरपि हिपानिमित्तपातकापत्तेरयुक्तमिदं 
वचनं तस्माुध्य मारतेद्याशङ्कय काठकपांठतयचां परहरत मगवान्- 

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् ॥ 
उभोंतो न विजानीता नायं हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 

एनं प्रकृते देहिनमदरयत्वादिगुणकं यो हन्तारं हननक्रियायाः कतारं वेत्ति 
जहमस्य हन्तेति विजानाति । यच्यान्य एनं मन्यते हतं हननक्रियायाः कर्मभूतं देहह- 
ननेन हतोऽहमिति विजानाति । तावम देहाभिमानित्वादेनमविकारिणमकारकख- 
भावमात्मानं न विनानीतो न विवेकेन जानीतः शाखरात् । कस्मात्, य्मान्नायं हनति 
न हन्यते कतां कमे च न भवतीत्यर्थः } अत्र य एने वेत्ति इन्तारं हतं चेत्येतावति 
वक्तव्ये पदानामावृत्तिवाक्याटकारार्था । अथवा य॒ एनं वेत्ति हन्तारं ताक्षिकारि- 
रात्मनः कतत्वाम्युपगमात् । तथा यश्चैनं मन्यते इतं चर्वाकादविरात्मनो विनारि- 
तवाभ्युपगमात् । तावु न विजानीत इति योज्यम् । वादिभेदस्यापनाय परथगुपन्याप्तः । 
अतिशुरातिकातरविषयतया वा परथगुपदेशः । “ हस्ता चेन्मन्यते हन्तुं हतश्चेन्मन्यते 
हतम् इति पीथे श्रोतः पाठः ॥ १९ ॥ 

भ्री° दी ०-- तदेवं भीप्मादवमृत्युनिमित्तः शोको निवारितः । यच्चाऽऽत्मनो 
हन्तृत्वनिमित्त दुःखमुक्तम्- एतान्न हन्तुमिच्छामील्यादिना, तदपि तद्वदेव निर्भिमित्त- 
मिल्याह--य एनमिति । एनमात्मानम् । आत्मनो हननक्रियायाः कमैलवतकर्लमपि 
नास्तीत्यधैः । तच हेतुः--नायमिति ॥ १९ ॥ 



[ भगस्छ्रो०२० ] श्रीपद्धगवद्रीता । ५१ 

म० टी० कस्मादयमात्मा हननक्रियायाः कर्त कर्म च न मवति अविक्रियत्वारि- 
त्याह द्वितीयेन मन्रेण- 
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न जायत भ्रयत वा कदाच 

नायं मूखा भविता वा न भ्रयः ॥ 
अनो नियः शाश्वतोऽयं एराणो 

न हन्यते हन्यमाने सरीरं ॥ २०॥ 
“नायतेऽत्ति वधेते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनरयतीति षड्भावविकारा इति वा्यी- 

यणिः"' इति नैरुक्ताः । तत्राऽऽयन्तयोिषेधः कियते-न जायते भ्रियते वेति । 
वाशब्दः परुचचयाथः । न जायते न म्रियते चेलर्थः । कस्मादयमात्मा नोत्पचते, 
यस्माद्यमात्मा कदाचिकसिन्षपि काठे न मृत्वाऽमूत्वा प्रासमृथः पुनरपि भविता न । 
यो ह्यमूत्वा मवति प॒ उसपत्िक्षणां विकरियामनुमवति । अयं तु प्रागपि सत्वाचतो 
नोत्प्यतेऽतोऽनः । तथाऽयमात्मा मूता प्राकदाचिद्धूयः पुनन मविता । नवाशब्द 
द्ाकषयविपरिवृत्तिः । यो हि प्राभूत्वोत्तरके न मवति प मृतिलक्षणां विक्रियामनु- 
मवति । अथे तृत्तरकाेऽपि सत्त्वाद्यतो न भ्रियतेऽतो निलयो विनाशायोग्य इलयथैः | 
अत्र न मूत्वेत्यत्र समाप्तामवेऽपे नानुपपाततिनानुयाजेष्वितिवत्, भगवता पाणिनिना 
महाविभाषाधिकारे नञ्पमाप्रपाठात् । यत्त॒ का्यायनेनाक्तं समाप्तनिद्यताभिप्रायेण 
“वाकवचनानथर्वयं तु खमावततिद्धत्वात्” इति, तद्धगवत्पाणिनिवचनविरोध।दनादेयम् । 
तदुक्तमाचार्यरबरस्वामिना--“अपतद्रादी हि काल्यायनः'" इति | अत्र न जायते म्रियते 
वेति प्रतिज्ञा । कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय इति तदुपपादनम् । अनो नित्य 
इति तदुपसंह्।र इति विभागः । आदयन्तयोर्विकारयोर्िषेधेन मध्यवर्िविकाराणां तदया- 
प्यानां निषेधे जातेऽपि गमनादिविकाराणामनुक्तानामप्युपलक्षणायाप्षयश्च वृद्धिश्च 
स्वशब्देनैव निराक्रियते । तत्र कूटस्थनिलत्वादात्मनो निर्गुणत्वाच्च न स्वरूपतो गुणतो 
वाऽपक्षयः सेभवतीतयुक्तं - शाश्वत इति । शाश्वतवेदा मवति नापक्षीयते नपचीयत 
इत्यथैः । यदि नापक्षीयते ताह वधतामिति नेल्याह-पुराण इति । पराऽपि नव 
एकरूपो न त्वधुना नूतनां कांचिदवस्थामनुमवति । यो हि नूतनां कांचिहुपचयावस्था- 
मनुभवति प्र वधेत इत्युच्यते छेके । अयं ॑तु पैदैकदूपत्वा्चापचीयते नोपचीयते 
चेलैः । अप्षित्वक्षिरिणामो तु जन्मविना्ञान्तर्ूतत्वात्यथङ्न निषिद्धौ । यस्ता 
देवं स्वैविकारशुन्य आत्मा तस्माच्छरौरे हन्यमाने तत्पंबद्धोऽपरि केनाप्युपायेन न 
हन्यते न हन्तुं शक्यत इत्युपसचहारः ॥ २० ॥ 

१ख,.घ. ह,च.छ,ज, न्च, ज, कयं चेति। 



५१ धुसदनसरस्वताश्र।धरस्तामिकृतशकाभ्या सपता-[अणस््े०२१] 
५ 0, 

श्री °दी ०--न इन्यत इत्येतदेव षटूमावविकारशन्यत्वेन द्रदयति- नेति | म 
जायत इति जन्मप्रतिपेधः । न स्यते चेति विनारप्रतिपेः  वाशब्डौ चार्थे । न 
चायं भृत्वोत्पद्य भविता भवति अस्तित्वं भजते । करि तु प्रागेव स्वतः सद्रूप इति 
जन्मानन्तराप्षित्वरक्षणद्वितीयविकारपरतिषेधः । तत्र हेतुः--यप्मादनः । यो हि 
जायते प जन्मानन्तरमतित्वं मनते नतु यः स्वयमेवास्ति स मृयोऽप्यन्यदस्तित्वं 
मजत इत्यथः | नित्यः प्दरैकर्प इति वृद्धिप्रतिषेधः । शाश्वतः शश्वद्धव इल्यपक्ष- 
यप्रतिपेधः । पुराण इति विपरिणामप्रतिपेधः । पुराऽपि नव एव न तु परिणामतो 
रूपान्तरं प्राप्य नवे मवतीत्यथैः । यद्रा न भवितेत्यस्यानुपङ्गं कृत्वा भूयोऽधिकं यभा 
मवति तथा न भवितेति वृद्धिप्रतिषेधः । अनो नित्य इति चोभयं वृद्धचभावे हेतुसि 
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पौनरक््यम् । तदेवं जायतेऽस्ति वधते विपारिणमतेऽपक्षीयते विनरयतीलयेवं यास्का- 

दिभिरुक्ताः षडमावविकारा निरस्ताः । यदधैमेते विकारा निरस्तास्तं प्रस्तुतं विनाशा 
मावमुपप्तदराते- न हन्यते हन्यमाने शरार राति ॥ २०॥ 

मर टी०--नायं हन्ति न हन्यत इति प्रतिज्ञाय न हन्यत इत्युपपादितमिदानीं न 
हन्तीत्युपपादयन्नुपसहरति-- 

१ क = ~ 9 

वृटार्वनाशन नेय य एनमनमन्ययम् ॥ 

कथं स पुरुषः पाथं के घातयति हन्ति कम् ॥ २१॥ 
न विन(नै)षटं शीं यस्य तमविनङिनमन्लविकाररहितम् । तच हेतुः--म्ययं न 

विद्यते म्ययोऽवयवापचयो गुणाप्चयो वा यस्य तमम्ययमवयवापचयेन गुणापचयेन वा 
विनाङ्नादश्चनात्तदुमयरहितस्य न विनाश्चः संमवतीत्यथः । ननु जन्यत्वेन व्रिनाचित्वम- 
नमस्यामहं नल्याह-अजामात। न जायत इत्यजमायवेकारराहतम् । तत्र हतुः- 

नित्यं सवदा विद्यमानं, प्रागविद्यमानस्य हि जन्म दृष्टं न तु स्वेदा सत इत्यभिप्रायः | 
अथवाऽविनाश्चिनमवाध्यं सत्यप्रिति यावत् । निलयं सवेव्यापकम् । तत्र हेतुः--अन- 
मव्ययं जन्मविनाज्ञशुन्यं जायमानस्य विनदयतश्च सवम्यापकत्वप्त्यत्वयोरयोगात् । 
एवं परवविक्रियाशन्यं प्रकृतेन देहिनं स्वमात्मानं यो वेद् विजानाति शाख्राचायोप- 
देशाम्यां साक्षाकरोति अहं सवविक्रियारन्यः सर्वभाप्तकः सद्रैतरहितः परमानन्द 
वोधरूप इति स एवं विद्रन्पुरषः पुणैहपः कं हन्ति कथं हनि । किंडब्द अ्षेपे । 
न कमापि हन्ति न कथमपि हन्तीवयथः । तथा कं घ्रातयति कथं घातयति कमपि न 
घातयति कथमपि न घातयतीत्यथं; । नहि सपेविकारशून्यस्याकतैईैननक्रियायां कर्द 
समवतिं | तथा च श्रतिः-- 
~~~ ------------- 

१ क, ज, दद्भिर्वेद्वादिभिः । 



[अ० श्रे २२] श्रीपद्धगबद्रीता । ५१ 

“ आत्मानं चेद्िनानीयादयमस्मीति परुषः | 
किमिच्छन्कस्य कामाय शरीरमनुपंन्वरेत् ” 

हति शद्धमात्मान विदुषस्तदन्ञाननिनन्धनाध्याप्तनिवृत्तो तन्मटरागद्रेषा्यमावात्क- 
तृत्वमाकत्वादयमावं दशेयति । अयमवरामिप्रायो मगवतः--वस्तगल्या कोऽपि न करोति 
न कारयति च किचित्सवेविक्रियादरन्यस्वभावत्वात्परं तु खमन इवाविद्यया क्- 
त्वादकमात्मन्याममन्यतं मूढः । तद्क्तम्-“उमां तो न विजानीतः" इति । श्रतिश्च 

“ध्यायतीव लेलायतीव इ्यादिः । अत एव सवाणि शाल्राण्यविद्रदधिकारिकाणि । 

विदरसतु पमूखाध्याप्तवाधान्नाऽऽत्मनि कवूत्वादिकममिमन्यते स्थागुश्वदूपं विद्वानिव 
चोरत्वम् । अतो विक्रियारहितत्वादद्वितीयत्वाच्च विद्ान्न करोति कारयति चेत्युच्यते । 
तथा च श्चुतिः-- “विद्रा मिमेति कश्चन" इति । अजनो हि खस्िन्कतेत्वं भगवति 
च कारयितत्वमध्यस्य हिंमानिमित्तं दोषममयत्राप्यारशङ्कं | मगवानपि विदिता- 

मिप्रायां हन्ति घातयतीति तदुमयमाचिक्षेप । आत्मनि कते मयि च कारयित्त्व- 
मारोप्य प्रयवायशङ्कां मा काषौरिलयामिप्रायः । अविक्रियलप्दरोनेनाऽऽत्मनः कत 
तवप्रतिषेधात्सवेकमाक्षेपे मगवदभिप्रते हन्तिरुपरक्षणाथः पुरःस्फूतिकत्वात् । प्रति- 
षेधहेतोस्तुस्यत्वात्कमोन्तराम्यनज्ञानुपपत्तेः । तथा च वक्षयति--तस्य कार्यं न 
विद्यत इति । अतोऽत्र इननमात्राक्षेषेण कमान्तरं मगवताऽम्यनुन्ञायत इति मृढ- 
जनजलिपितमपासतम् । तस्मादुध्यसवेलत्र हननस्य मगवताऽऽम्यनुतानाद्वासवकर्ततवा- 
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द्भावश्य कमाने प्रमत्वादाते ३९ ॥ २१॥ 

श्री दी०--अत एव हन्तृत्वामावोऽपि पूर्वोक्तः तिद्ध इत्याद-- वेदेति । 
नित्यं वृद्धिशन्यमनम्यथमपक्षयरन्यमजमविनाशिनं च यो वेद सर पुरुषः कं हन्ति कथं 
वा हनति एवंभूतस्य वधे साधनामावात् | तथा खयं प्रयोनको भृत्वाञ्न्येन कं 
घातयति कथं वा घातयति, न कंचिदपि कथंचिदपीत्यथः । अनेन मय्यपि प्रयो- 
जकत्वादोषदृष्टि मा कर्षरिद्युक्तं भवति ॥ २१॥ 

प° दी०--नन्वेवमात्मनों विनारित्वामवेऽपि देहानां विनारित्वाद्युद्धस्य च 
तवाराकत्वात्कथं मीप्मादिदेहानामनेकमुकृतप्ताधनानां मया युद्धेन विनाशः कायं 
इलयाशङ्काया उत्तरम्- 

वापं जीणानि यथा विहाय 
®. (रे हिप (र 

नवाने गृह्णाते नराऽपराणि ॥ 
तथा शरीराणि विहाय जीणाः 

न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥ २२॥ 



५४  पधुमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिषतरीकाभ्यां समेता-[अणस्रे०२१) 

जीणीनि विहाय वल्लाणि नवानि गृहणाति विक्रियाशुन्य एव नरो यथेव्येतावतेव 
निर्वहिऽपराणीति विशषणमूत्कर्षातिरायख्यापनाथम् । तेन यथा निकृष्टानि वल्रागि 
विहायोल्कृष्टानि जनो गृह्णतीत्यौचित्यायातम् । तथा जीणानि वयप्ता तपप्ताच 
कृशानि भीष्मादिरारीराणि विहायान्यानि देवादिशरीराणि सर््कष्टानि चिरोपाजित- 
धर्मफडमोगाय संयाति प्तम्यगगभेवाप्ारिङ्श्यतिरकेण प्राप्रोति देही प्रकृटषमीनुष्ठा- 
तदेहवान्मीप्मादिरिचधैः । “अन्यत्तवतरं कल्याणतरं रूपं कुरूते पिजं वा गान्धरे वा 
देवं वा प्रानापल्यं वा ब्राह्मं वा" इतयाद्विश्रतैः । एतहुक्तं मवति--मीप्मादयो हि याव- 
जीवं धरमानुषठानङ्ेशेनैव जभेरशरौरा वतमानश्षरीरपातमन्तरेण तत्फटमोगायाप्मथौ 
यदि पूर्मयुद्धेन शलर्गप्रतिबन्धक्रानि जजैराणि शरीराणि पातयित्वा दिव्यदेह्तपादनेन 
खर्भभोगयोग्याः क्रियन्ते त्या तदाऽयन्तमुपकृता एव ते । दर्योधनादीनामपि खर्ै- 
भोगयोभ्यदेहपतपादनान्महानुपकार एर । तथा चात्यन्तमुपक्रारके युद्धेऽपकारकत्वभमं 
मा कार्षीरिति । अपराणि अन्यानि प्यातीतिपदच्रयवङ्ाद्धगवद्भिप्राय एवमम्यूहितः। 
अनेन टृष्टान्तेनाविक्रतत्वप्रतिपादन मात्मनः क्रियत इति तु प्राचां म्यास्यानमतिस्प- 
ष्टम् ॥ २२॥ 

भ्री° री ०--नन्वात्मनोऽविनाशेऽपि तदीयशरीरनाशं पयारोच्य शोचामीति 
वे्तत्राऽऽह-वासां सीति । कमेनिबन्धनानां- नूतनानां देहानामवदयं ानिःवान्न 
जीरभैदेहनारो शोकावकाश इत्यथः | २२ ॥ 

पर० री०--ननु देहनाशे तदभ्यन्तरवतिन आत्मनः कुतो न विनाशो गृहराहे 
तदन्तवैिपुरषवदियत आह- 

नैनं छिन्दन्ति शघ्नाणि नैनं दहति पावकः ॥ 
न चैनं छेद्यन्त्यापो न शोषयति मासतः ॥ २३ ॥ 

शखराण्य्यादीनि अतितीक्ष्णान्यपि एनं प्रकरतमात्मानं न च्छिन्दन्ति अवयवविमा- 
गेन द्विधा करतुं न शक्नुवन्ति । तथा पावको ऽचिरतिप्रज्वहिति ऽपि नैनं भस्मीकर्तुं 
इक्तोति। न चैनमापोऽल्यनतं वेगवत्योऽपि आद्रीकरणेन विच्िष्टावयवं करु शक्नूवनि। 
मारुतो वायुरतिप्रवोऽपि नेन नीरसं कतु शक्रोति । सवनाशकाक्ेपे प्रकृते युद्धसमये 
राखादीनां प्रकृतत्वादवयुलयानुवादेनोपन्याप्तः । प्रथिव्यप्तेनोवायूनमेव नाश्चकत्वप्रापि- 
द्वेसेषमिवोषन्यापरो नाऽऽकारास्य | २६ ॥ 

श्री ° दी०--कथं हन्तीलनेनेोक्तं॑वधप्ताधनाभावं दरीयत्नविनाशित्वमात्मनः 
स्फुट करोति-नेनमिति । अपो नैनं छेदयन्ति सरदूकरणेन शिथिलं न दुरवनित 
मारतोऽप्येनं न शोषयति ॥ २६ ॥ 

१के,ग. घ.ङ. च. छ, ज. न्न, ज, न्ति॥२३॥ 



[ अश्स्छीगरन] श्रीमद्धगवदह्रीता । ५५ 

म० दी०-शखादीनां तत्ाशकत्वापतामर्ये तस्य तज्जनितनाक्ानहतवे हैतमाह~ 

अच्छो ऽयमद्ल्योऽयमष्ेघोऽशोष्य एव च ॥ 
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचरोभयं सनातनः ॥ २९ ॥ 

यतोऽच्छे्ोऽयमतो नेनं छिन्दनि शखाणि । अदाह्लोऽयं यतोऽतो नैनं दहति 
पावकः । यतोऽद्धेयोऽयमतो नैनं छचदयन्यापः-। यतो ऽशोष्योऽयमतो नैनं शोषयति 
मारत इति क्रमेण योजनीयम् । एवकारः प्रत्येकं सब ध्यमानोऽच्छे्यत्वा्यवधारणाथेः। 
चः प्मुच्चथे हेतो वा । छेदादयनरहतवे हेतुमाहोत्तरार्थेन- नि्योऽये पुवापरकोरिरहि- 
तोऽतोऽनुत्पाद्यः । अप्तवगतले ह्यनित्यत्व स्यात्, “यावद्विकारं तु विमागः" इति न्याया- 
त्पराम्युपगतपरमाण्वादीनामनम्युपगमात् । अयं तु सकंगतो विभुरतो निलय एव । एतेन 
प्राप्यत्वं पराङ्तम् । यदि चाये विकारी स्यात्तदा सवेगतो न स्यात् । अयं तु स्याणु- 
रविकारी । अतः स्वेगत एव । एतेन विकार्यत्वमपाकृतम् । यदि चाये चः 
क्रियावान्स्यात्तदा विकारी स्याद्धयदिवत् । अयं त्वचछोऽतो न विकारी । एतेन 
संस्कार्यत्वं निराकृतम् । पुषविस्यापरित्यागेनावस्थान्तरापत्तिविक्रिया । अव्थक्येऽपि 

चलनमात्नं क्रियेति विशेषः । यस्मदिवं तसमात्सनातनोऽये सवैदैकषूपो न कस्या अपि 
क्रियायाः कर्भलर्थः । उत्पत्याप्तिविङृतिपस्कृयन्यतरक्रियाफटयोगे हि कर्मत स्यात् । 
अयं तु नि्यत्वाननोत्पायः, ,अनित्यस्येव षटदेरुत्पा्यत्वत् | प्वगतत्वान् प्राप्यः परि 
च्छिननस्यैव पयअदेः प्राप्यत्वात् । स्थाणुत्वादविकायंः, विक्रियावतो घृतादेरव विका- 
यत्वात् । अचरत्वादपंसछायैः सक्रियप्येव दपणः संस्कार्यत्वात् । तथा च श्रुतयः- 
“८ आकाद्रावत्सवेगतश्च नित्यः, ” “८ वृक्ष इव स्तब्धो दिवि िष्ठतयेकः 1 ५८ निष्क 

निष्कियं शान्तम् ” इत्यादयः । “८ यः प्रथिग्यां तिष्ठनपरथिभ्या अन्तरो योऽप्प तिषठ- 
त्रद्भथोऽन्तये यक्तेनपि तिष्त्तेनप्तोऽन्तरो यो वायो तिषठन्वायोरन्तरः ” इत्याया च 
श्चि पर्ैगतस्य सर्वन्त्यीमितया तदविषयत्वं दरेयति । यो हि श्रादौ न तिष्टति 
तं शख्रादयम्छन्दनिति । अयं तु शब्दीनां सत्ता्फूर्िप्रदतेन तस््रकस्तदन्तयामी 1 
अतः कथमेनं शखादीनि खभ्यापारविषथी कुयुरिलमिप्रायः । अत्र ^ येन सूयैस्तपति 
तेजसेद्धः ” इलयादिश्तयोऽनुपरपेयाः । सप्तमाध्याये च प्रकटी करिष्यति श्रीमगवा- 
निति दिक् ॥ २४॥ 

श्री ° दी ०--तत्र हेतूनाहाच्छे् इति प्तर्थन-निरवयवत्वाद च्छेदो ऽयम्यश्च । 
अमूरतत्वाददाह्यो द्रवत्वामावादशोष्य इति मावः । इतश्च च्छेदादियोभ्यो न मवति यतो 

१क.घ. छ. घटदिः। २छ. "तो घटादे । ३ख. "रो यं प्रथिवी न वेद् यस्य पृथिवीम. 
न्तरो यमिति एष त आत्माऽन्तयौम्धरमृत इयादयाश्च श्रुतयः स" । 



५६ पधुमूदनसरस्वतीश्रीपरस्वापिषतदीकाभ्यां समेता-[अररे ०२५] 

निलयः, अविनाशी स्षगतः सत्र गतः स्थाणुः स्थिरस्मावो सपान्तरापत्तिशून्यः, 
अचटः पर्व्पापरित्यागी सनातनोऽनादिः ॥ २४ ॥ 

प्रर टी०-ठेचत्वारिमाहकप्रमाणामावादपि तदमाव इल्याह--अव्यक्तोऽयमि- 

प्याद्यषन- 

अव्यक्त ऽयमचिन्प्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ॥ 
क + # ~ ~, र ५५ $ ¶\ ̂ ~. 

तस्मादेवं विदिखनं नानुशाचठम्हस्ि ॥ २९4 ॥ 
यो हीदधियगोचरो मवति प्र प्रयक्षत्वाद्रयक्त इत्युच्यते । अयं तु रूपदिहीन- 

त्वात तथा | अतो न प्र्यक्षं तत्र च्रेवतवादि्राहकमिल्यभेः । प्रयक्षामविऽप्यनु- 

मानं स्यारित्यत आह--अचिन्त्योऽयं चिन्त्योऽनुमेयस्तद्विरक्षणोऽयम् । कच्र- 
त्यक्षो हि वहयादिर्गृहीतग्याप्िकस्य ध्रमादेदेरोनात्कचिदनुमेयो मवाति । अप्रत्यक्ष तु 
व्यािम्रहणाप्तमवान्नानमेयत्वमिति मावः । अप्रत्यक्षस्यापीन्दियादः सामान्यतादृ्टनु 

मानक्रिषियत्वं टृषटमत आह--अविकार्योऽये यद्विक्रियावचश्ररादिकं तस्स्वकायान्यथा- 

नुपपत्या कलप्यमानमर्थापततेः सामान्यतोदृषटानूमानस्य च विषयो मवति । अयं तुन 

विकार्यो न विक्रियावानतो नाथोपत्तेः मामान्यतोदष्टस्य वा विषय इत्यथः । ठाकिंक. 

दाब्दस्यापि परतयक्षादिप्कतवात्तननिषेधेनेव निषेधः । ननु वेदेनैव तत्र च्छेयत्वादि 
ग्रहीष्यत इत्यत् आह-उच्यते वेदेन सोपकरणेनाच्छेदयाव्यक्तदिषूप एवायमुच्यते तत्प 
येण प्रतिपादयत ¡ अतो न वेदस्य तत्पतिपादकस्यापि च्छेत्वादिप्रतिपादकत्वमिदयथः। 
अवर ८ नैनं छिन्दनिि `” इत्यत्र शच्चादीनां तज्ञाराकम्तामथ्यामाव उक्तः । अच्छ 
दयोऽयमिल्यादौ तस्य च्छेदादिकर्मत्वायोगयत्वमुक्तम् । अग्यक्तो ऽयमित्यत्र तच्छेदादि- 
आहकमानामाव उक्त इत्यपोनर्कत्यं द्रष्टव्यम् । वेदाविनारिनमित्थादीनां तु छोका- 
नामतः शब्दत्वं पौनस्क्त्यं माप्यजृद्धिः परिदतम्-“' दुर्वोधत्वादात्मवस्तुनः पुनः पुनः 
प्रसङ्मापाच शान्दान्तरेण तदेव वस्तु निङ्पयतिं मगवान्वापुदरेवः कथं नु नाम सप्ता 
रिणां बद्धिगोचरमापनं त्च ससारनिन्रत्तये स्यात् " इति वदद्धिः । एवं पूतरोक्तयु- 

क्तिमिरात्मनो नियते निर्िकारत्वे च धिद्धे तव शोको नोपपन्न इत्युपसंटरति- 

तस्मादिदयर्धेन । एतादशात्मस्वषूपवेदनस्य शोककारणनिवतेकलतवात्ताम्मिन्पति साका 
नोचितः कारणाभावे कायौमावस्याऽऽवदयकत्वात् 1 तेनाऽऽतमानमत्िदितवा यदन्वशो- 
चसतद्यक्तमेव । आत्मानं विदित्वा तु नानुशोचितुमहपीलमिप्रायः ॥ २९ ॥ 

श्री० टी०-किं च अन्यक्तश्वक्षराद्यविषृयः । अचिन्त्यो मनपतोऽप्यत्रिषयः | 
अविकायः कर्मन्धियाणामप्यगोचर् इत्यथः । उच्यत इति नियत्वादावभियुक्तोक्ति 

प्रमाणयति । उपसंहरति-- तस्मादिति ॥ २९ ॥ 
जनामि निनमत्तानि मनक 

१छ. ज्. श्चनपौः।२ग,ज. ञ्च, ज, "पायापाद्चः | 



[अश्स्धरे०२६ ] ` श्रीमद्धगवह्रीता। ५७ 

म टी०--एवमात्मनो निविकारत्वेनाशोच्यत्वमुक्तमिदानीं परिकाएवत्वमम्युपे- 
ल्यापि छोकद्वयेनाशोच्यतवं प्रतिपादयति भगवान् । तत्राऽऽत्मा ज्ञानस्वटपः प्रति- 
सषणविनारीति सोगताः । देह एषाऽऽत्मा स॒ च स्थिरोऽप्यनुक्चणपरिणामी जायते 
नयति चेति प्रयक्षतिद्धमेैतदिति छोकायतिकाः । देहातिरिक्तोऽपि देहेन सहैव 
जायते नयति चलन्ये । प्गौचकाह एवाऽऽकाशल्नायते देहमेदेऽप्यनुवतंमान 
एवाऽऽकरपस्थायी नयति प्रख्य इृदयपरे । नित्य एवाऽऽस्मा जायते प्रियते चेति 
ताकिंकाः । तथाहि-प्ेत्यमावो जन्म । स्र चापुवेदेहन्दियादिपंबन्धः । एवं मरणमपि 
पवैदेहेन्दियादिविच्छेदः । इदं चोभयं धमीधरमनिमित्तत्वात्तदाधारस्य निलयस्यैव 
मुष्यम् । अनिलस्य तु कतहान्यकृताम्यागमप्रपङ्गेन धमीधमीषारतवानुपपत्तेनं जन्म- 
मरणे मस्ये इति वदन्ति । निलयस्याप्यात्मनः कर्णशष्कुटीनन्मनाऽऽकाशस्येव देहन- 
न्मना जन्म तन्नाशाच्च मरणं तदुमयमोपाविकममृरूयमेवेलयन्ये । त॒त्रानित्यत्वपकषेऽपि 
शोच्यत्वमातनो निषेधति- 

अथ चैनं नियनातं निदं वा मन्यसे पूतम् ॥ 
तथाऽपि चं महावाहो नेवं शोचिदमरहसि ॥ २६ ॥ 

अथेति पक्षान्तरे । चोऽप्यरथं । यदि दुरबोधत्वादात्मवस्तुनोऽपरङच्छरवणेऽप्यवधार- 
णाप्ताम्यानमदुक्तपक्षानङ्गीकरिेण पक्षान्तरमम्युपैषि । तत्राप्यनि्यत्वपक्षमेवाऽऽ्रित्य 
यद्ेनमात्मानं निलयं जातं नित्यं मृतं वा मन्यते ' वाशब्दशवार्थं । क्षणिकत्वपक्षे नित्यं 
्रतिक्षणे पक्ान्तर आवदयकत्वानित्यं नियते ।तोऽयं॑मृतोऽयमिति छोक्रकपरत्ययव- 

` शेन यदि कल्पयसि तथाऽपि हे महाबाहो हषधौरेयेति सोपहामरं कुमताम्युपगमात्, 
त्वथ्येतादृशी कुदृष्टि सेमवतीति सानुकम्पं वा । एवम्--“ अहो वत महत्पापं कर्त 
म्यवप्तिता क्यम् ” इत्यादि यथा शोचति एवप्रकारमनुशोकं कतुं स्वयमपि त्वं 
तादृश एव पननाहेपति योग्यो न यवप्नि । क्षणिकत्वपक्षे देहात्मवादपक्षे देहेन सह 
जन्मविनाङ्ञपक्ष च जन्मान्तरामविन पापमयापंमवात्पापमयेनेव खलु त्वमनुशोचसि । 
तचेतादशे दक्षन न संमवतीत्यथैः । क्षणिकत्वपक्षे च दृष्टमपि दुःखं न संमवति बन्धु- 
विनाशदरित्वामावादित्यधिकम् । पक्षान्तरे दृष्टदुःखनिभित्तं शोकपम्यनुज्ञातुमेवंकारः। 
दःखनिमित्तशोकपभवेऽप्यदटदुःलनिमित्तः शोकः स्ैया नोचित इत्यरथः प्रथम- 

 छोकस्य ॥ २६॥ | 
श्री ° टी ०--तदेवमात्मनो जन्मविनाशाभावान्न शोकः कायं इत्युक्तम् । इदानीं 

म 

देहेन पदाऽऽ त्मनो जन्म तद्धिनाह्नेन च विनाशमङ्गीकृत्यापे शोको न कायं इत्याह- 

र) (न [ [न] € भ =, =. 

~ *श्रीधरङृतर्यक्रायाः ख. ज्ञ. ज, संक्षितादशेपृस्तकेषु मठे नैनमिति पाठः । 



५८ प्धुमूदनसरसतीश्रीधरखामिक्रतीकाभ्यां समेता-[ भर ो०२५] 

अथ षेति । अय च यद्चप्येनमालानं नित्यं प्ता तत्तदेहे जति जातं मन्थे | 
तथा तततदेहे गते च मृतं मन्यपे, पण्यपापयोक्तकफल्मतयोश्च जन्ममरणयेरातगामिः 
त्वात् । तथाऽपि त रातु गाहप ॥ २६९॥ 

प दी०--नन्वालन आमूनपूष््म्थाधित्वपकषे नित्यत्वपक्षे च इष्ादष्टःखपम. 
वात्तद्धयेन श्ोचामीत्यत आहं द्वितीयश्छेकेन- 

नातस्य हि धरो मूधव जन परतस्य च॥ 
+ कवः (कम् ५१. 

तस्मद्पारह्यश्यन त्व श्याचतमहामं ॥ २७॥ 
हि यसाजातप्य खछृतधमापमादिवराहव्यरररनियादिैवन्धस्य स्थिरस्याऽऽ- 

पानो भ्रुव अन्द्यिकों म्युलच्छीरारिविच्छेद्तदारम्मककमक्षयतनिमित्तः योगस्य 
= वियागवपानतवात् । तथा पुवं जन्म मृत्य च प्रादहकृतकमफलोपमोार्थं पानाय 

स्यव प्रलुतता् जैीकमुक्ते व्यभिचारः । तसमदिवमपरिहये परिदामरक्येऽसिश्च- 
न्ममरणरक्षणऽथ विषयं त्वमेव विद्रत्र द्राचितुमहपि | तथा च वक््यति--“क्रतेऽपि 
तँ न भविप्यति पव ” इति । यदि हि तया युदधेऽनाहन्यमाना, एते जैवे 
तदा युद्धाय शोक्गोचितः स्यात् । एते तु कमे्षयात्छयमेव मियन्त इति तसा 
हाराप्मथय तव दृषटदुःतनिमित्तः शोको नोचित इति मावः । एषमदृषटदुःि 
तेऽपि शोके “ तप्नादपरिहायैऽथं ” इवेवोत्तरम् । युद्धाख्यं हि कम॑ कषत्रियस्य 
नियतमशिहोत्रारिवत् । तच “ युध प्रहरे “ सत्यस्ाद्धतेक्निपन्नं शवप्राणति 
योगानुकुख्शतपरहारल्सं विहिततवद्ीपोमीयारिहिपावच प्रयवायजनक्रम् । तथा च 
गतिमः स्रति--५ न दषा हिपायामाहयेऽन्यत्र ग्यशवाप्रारध्यनायुधक्रताञ्जलपक्ी 
णकशपरल्मृखापविष्टप्यलतृश्षाषददृतगव्राह्मणवादिम्यः इनि । ~ 

चत्रायोद्ाह्मणविषयं गवाद्धाः- 
त्यत्र स्पष्टौ कर्ये । तथ 
परीहरमशकेये तदकरणे प्रत्यवाय 
यितु युदधास्यं कमं काम्यमेव, 

य आहवेषु युध्यने मृभ्यधेमपराडमूष 
अकृटेरायुधेर्यानि ते स्म योगिनो यथा» || 

ति य्ञवह्क्यवचनात्, “ हतो वा प्राप्यति स्म जित्वा वा मेध्यते महीम् " 
रति मगवद्रचनाच) तदाऽपि प्रारब्धस्य काम्यस्यापि अवहयप्रिपमापनीयत्वेन नित्य- 
तस्यत्वात्वया च युद्धस्य प्रारञ्धत्वादपरिहायतव तु्यमेव । अथवाऽऽननित्यत्पक्ष 
एव छोकद्यमजुगेस्य पालिक वेद्राहममताम्युपगमामात् । अक्तरयोनना 
तु निशा देेन्धियादिपवन्धवदा जातश्चेति नित्यनत्तमेनमासानं नित्यमपि 

(+ 



{ अशसो २८] भ्रीमद्धगवद्यीता ५९, 

न्तं जातं चेनन्यपे तथा नित्यमपि सन्तं मतं चेन्मन्यते तथाऽपि त्वं नानृशोचितमः 
हक्ा।ते प्रतिज्ञाय हेतुपाह--जातस्य हीलयादिना । नित्यस्य जातत्वं मततं च 
प्राज्यास्यात, स्पष्टमन्यत् । माप्यमप्याक्िन्प्ते योजनीयम् ॥ २७ ॥ 

श्री° दी-क्त इत्यत आह-- जातस्येति । हि यस्माज्जातस्य स्वारम्भ- 
ककमेक्षये मृत्यवो निश्चितः, मृतस्य च तदेहकरतेन कर्मणा जन्मापि धुषमेव | 
तस्माद्वमपरिहियंऽथऽवदयमाविनि जन्ममरणरक्षणेर्ये त्वं विद्रानूरोवितुं नापि 
योग्यो न भवाति ॥ २७ ॥ 

म टी ०--तदेवं सप्रकरिणाऽऽसनोऽशोच्यत्वमुपपादितमयेदानीमालनोऽचोच्य- 
त्वेऽपि भूतपंषातात्मकानि शरीरण्युदिदय सोचमीलजनाशङ्कामपतुरति मगवान्-- 

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि मारत ॥ 
अव्यक्तनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥ २८॥ 

आदौ जन्मनः प्रागव्यक्तानि अनुपरब्धानि सूतानि परथिव्याद्िमूतमयानि शरीः , 
राणि मध्ये जन्मानन्तरं मरणात्पाण्यक्तानि उपट्व्यानि' सनि । निधने पुनरब्यक्ता- 
न्यव भवन्त । य्था खप्नन््रनाछद्ा म्रतिमाप्तमात्रजेविनारयं गु क्तषूप्याद्विन्र तु 

ज्ञनात्परागूष्व वा स्थितान हष्टिपृष्टयम्युपगमात् । तथा “ चाऽऽद्वन्ते च यन्नास्ति 
वतंमनिऽपि तत्तथा ” इति न्यायेन मध्येऽपि न सन्त्येवैतानि । “नापितो विदयते भावः” 
इति प्रागुक्तेश्च । एवं सति तत्र तेषु मिथ्यामूतेष्वत्यन्ततुच्छेषु सूतेषु का परिदेवना को 
वा दुःखप्रहापो न कोऽप्युचित इत्यथः । न हि खमरे विविषन्वन्धूनुपटम्य प्रतिबुद्ध 
सतद्विच्छेरेन शोचति एथग्जनोऽपि । एतदेवोक्तं पुरणे--"अदशेनादापतितः पुनश्च. 
दषेन गतः” । भृतपरङ्घ इति रोषः । तथाच शरीराण्यप्ुदिदय शको नोचित इतिं 
भावः । आकार्चादिमहामतामिप्रायेण वा छोको योज्य; । अग्यक्तमव्याङ्ृतमविद्योष 
हितचेतन्यमादिः प्रागवस्था येषां तानि तथा भ्यक्तं नामह्पाम्यामेवाऽऽविद्यक्राम्यां ` 
प्रकयेमूतं न तु स्वेन परमाथप्तदात्मना मध्यं स्थित्यवस्या येषां ताहस्ानि भूतानि आका- 
दादीनि अन्यक्तनिधनान्थैवन्यक्ते स्वकारणे मृदीव घटादीनां निधनं प्रह्यो येषां तेषु 
मतेषु का परिदेवनेति पूर्ववत् । तथा च श्रुतिः “ तद्धेदं तदयम्या्तमापीत्तचामह्पा- 
स्यामेव व्याक्रियत " इत्यदिरव्यक्तो पादानतां पवस्य प्रपश्चस्य दरोयति । ठयस्था- 
नत्वं तु तस्या्थनिद्धं कारण एव कार्यटयस्य दशंनात् । मन्थान्तरे तु विस्तरः । तथा. 
चाज्ञानकसिपतत्वेन तुच्छान्याकाशादिमूतन्यप्युदिरिय. शोको नोचितततत्का्याण्यु- 
दिश्य नोचित इतिं किमु वक्तत्यमिति भावः । अथवा सवेदा तेषामन्यक्तरूपेण विद्- 
स्तात तानन 

१क.ख. घ. उ. छ. ज, तत्ते" ¦ २ क्, ज, "वसीयः ॥ २५ ॥ 



६० मुसूदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिद्तयीकाभ्यां समेता-[ स०२ शे २९] 

मानताद्विच्छेदामावेन तन्निमित्तः प्रखपो नोचित इत्यथैः । मारेलनेन संबोधयञ्शुद्ध- 

वश्ोद्धवत्वेन शाखीयमर्थ प्रतिपत्तमर्हौऽपि किमिति न प्रतिपद्यत इति मू चयति॥ २८। 

श्री० दी०--किं च देहानां च स्वमावं पयांरोच्य तदुपाधिक आत्मनो जन्म- 

मरणे शोको न कायं इत्याह-अव्यक्तादीनीति । अव्यक्तं प्रधानं तदेवाऽऽदि- 
रुत्पत्तः पररूपं येषां तान्यन्यक्तादीनि मृतानि शरीराणि कारणात्मना स्थितानामेव। 

त्पत्ते; । तथा व्यक्तममिन्यक्तं मध्यं जन्ममरणान्तयरस्ितिरक्षणं येषाम् । अव्यक्त 

तिधनं ख्यो येषां तानीमन्येवभूतान्येव तत्रं तेषु का परिदेवना कः शोकनिमित्तो 

वि्ापः । प्रतिबद्धस्य खप्रदष्ठैवन्धुषिव शोको न युज्यत इत्यथैः ॥ २८ ॥ 

मर० दी०-ननु विद्वांसोऽपि बहवः शोचन्ति तत्क मामेव पुनः पुनरेषमुपाटभपे। 

अन्यच्च “ वक्तेव हि तन्नाद्यं श्राता यत्र न बुध्यत इति न्याया्छ- 

दचनार्थीप्रतिपत्तिरपि मम॒ न दोषः, ततरान्येषामपि तवेवाऽऽत्मापरित्तानादेव शोक 

जतमपरतिपादकदाद्याथौप्रतिपत्तिश्च तवाप्यन्येषाभिव खाशयदोपादिति नोक्तदष- 

दरयमित्यमिप्रे्याऽऽव्मने दुर्िज्तयतामाह-- 
१... @ „ (~ न 

आत्रयवत्पर्यातं कात्चदन 
£ ~ „द व 

माश्वयदहदटातं तथ चान्यः ॥ 
कुरः क क १०२ 

आश्वयकवदचनपन्यः शुषा 
श्रः ऋ, 4 ऋ, न्त्, क्ष्ये 

श्रत्वाऽप्यन वंट् न चव कावर ॥ ९९॥ 

एनं प्रकृतं देहिनमाशचर्यैेणादुतेन तुस्यतया वतैमानमावि्कनानात्धिविरुद्धधमं- 
वत्तया परन्तमप्यस्तन्तमिव स्वप्रकाशचेतन्यरूपमपि जडमिवाऽऽनन्दघनमपि दुःखितमित 
निविकारमपि सविकारमिव नित्यमप्यनिल्यमिव प्रकाश्चमानमप्यप्रकाश्रमानमिव व्रह्मा 

भि्ेमपि तद्धिलमिव मुक्तमपि बद्धमिवाद्धितीयमपि सद्वितीयमिव सरमावितविचित्रा- 
नेकाकारप्रतीतिविषयं परयति शाच्राचा्योपदेशाम्यामाविद्यकसतद्वितनिपे्रेन परमातम- 
स्वहूपमा्ाकारायां वेदान्तमहावाक्यजन्यायां ससृक्तफठमतायामन्तःकरणवृत्त 
प्रतिफषितं समाधिपरिपाकेन(ण) साक्षात्करोति कशिच्छमदमारिपाधनप्तपन्नचरम- 
शारीरः कथिदेव न तु स्वेः। तथा कथिदेने यत्परयति तदाश्च्यवदिति क्रियाविशे 
षणम् । आत्मदशेनमप्याश्चयेवदेव यत्छरूपतो मिध्यामूतमपि स्त्यस्य व्यञ्जकमावरि- 
दयकमप्यविद्याया विघातकमविद्यामुपघ्त्तत्काय॑तया स्वात्मानमप्युपहन्तीति । तथा 
यः कश्चिदेनं प्रयति स॒ आश्वयेवदिंति कतत्िरोषणम् । यतोऽतौ निव्र- 

१ज."नोम 1 रज. का) ३ क, छवस्तुष्िः।४ख.घ, च. क्ष. न्. प्रवा । 



[अ०भ््नो०३९ ] श्रीपद्धगवह्रीता।.. . .. ६१ 

ताविद्यातत्कारयोऽपि प्रारन्धकरमप्राबल्या्द्रानिव व्यहरति समदा प्माधिनिष्ठोऽपि 
स्युत्तिष्ठति य्युत्ितोऽपर पुनः समाधिमनुमवतीति प्रारन्धकमेवेचिव्याद्विवित्रचरितिः 
प्रा्तदुषप्रापज्ञानतवात्सकष्णोकष्टहणीयोऽत आश्वयैवदेव भवति । तदेतत्रयमप्याश्च्य- 
मात्मा तज्ज्ञानं तञ्ज्ञाता चेति परमदुविज्ञेयमात्मानं त्वं कथमनायापेन जानीया इत्य- 
भिप्रायः । एवमुपदेष्टरमावादप्याला दुविज्ञेयः, यो ह्यात्मानं जानाति स एव तमन्यसते 
धवे ब्रूयात् , अन्ञस्योपदेषटत्वापंमवात् , जान्॑तु समाहितचित्तः प्रेण कथं वीतु । 
पयुत्थितचित्तोऽपि परेण ज्ञातुमरक्यः । यथा कर्थचिजञ्तातोऽपि छाभपूनास्यालयारि- 
प्रयोजनानपेक्षतवान्न त्रवीत्येव । करथचित्कारुण्यमातरेण वरर्वप्तु॒परमश्वरवदल्यन्तदरु्म 

एवेल्यार--आश्वयंद्रदति तथेव चान्य इति | यथा जानाति तयेव वदति । एन. 

मिलनुकषणार्थश्चकारः । स चान्यः सर्वाज्ञननविलक्षणः । न तु यः पदयति ततोऽन्य 
इति व्याघातात् । अघ्रापि कर्मणि क्रियायां कतीरे चाऽऽश्व्यवदिति योज्यम् । तत्र 
कर्मणः कतु प्रागाश्वैवत््ं व्यास्यातं क्रियायास्तु व्याख्यायते । सवैरब्दावाच्यस्य 
शुद्धध्याऽऽत्मनो यद्वचनं तदाश्चर्यवत् । तथा च श्ुतिः--“ यतो वाचो निवतैन्ते 
अप्राप्य मनसा एह” इति । केनापि शब्देनावाच्यस्य शर द्धस्याऽऽत्मनो विशिष्टशक्तेन 

पदेन जहदजहत्छरर्थटक्षणया कल्पितपेवन्धेन लक्ष्यतावच्छेदकमन्तरेणेव प्रतिपादनं 
तदपि निर्विकस्पकपाक्षात्काररूपमल्याश्वमि्यथः । अथवा विना शक्ति किना 
ठक्षणां विना सेनन्धान्तरं सुषुपोत्थापकवाक्यवत्तत्वमस्यादिवक्येन यदात्मतत्चप्रति- 
पाद्नं तदाश्वयवत्, शग्दशक्तेरचिन्यत्वात् । नच विना संबन्धं बेधनेऽतिप्रपङ्गः, 

रक्षणापक्ेऽपि तुल्यत्वात् , शक्यतबन्धस्यनिकप्ताधारणत्वात् । तात्पयविरोषान्नियम 
इति चेत् , न, तस्यापि सर्ान्ध्यविरोषात् । कविरेव तात्पयविदोषमवधारयति न 
पपै इति चेत्, हन्त ताह पुरुषगत एव कश्चिद्विशेषो निदोषत्वरूपो नियामकः । स 
चाक्षिन्पक्ेऽपि न दण्डवारितः । तथा च ` यादृशस्य शुद्धान्तःकरणस्य तात्पयानुपं- 
धनपुरःपरं लक्षणया वाक्यारथनोधो भवद्धिरङ्गी क्रियते तादृशस्यैव केवलः शब्द 
विशेषोऽलण्डपताक्ात्कारं विनाऽपि संबन्धेन जनयतीति किमनुपपन्नम् । एतस्मिन 
शढ्दवृत्यविषयत्वायतो वाचो निव्ैन्त इति सुतरामुपप्नम् । अथं च मगवद्भि- 

प्रायो वातिककारः प्रपञचितः-- 
¢ दुबैरत्वादविद्याया आसत्वाहोधरूपिणः । 

राव्दशक्तेरचिन्यत्वाद्विद्यस्तं मोहहानतः ॥ 
अगृहीतवैव संबन्धममिधानामिषेययोः । 

१३.,छ, ति।योयः। २क.ग.घ्. ड, च. छ. ज. ज. तत्रापि।२क. ख. घ. छ. ज, 
षै, „+ „+ ॥। छ त 

। +| ग्या । ४. श्त्याप्यास्म' । - 



६२ प्धुपुदनपरसतीधीषरसापिकृतयकाभ्यां सपेता-[ अर्मे ०२९ ] 

हिता निद्रा प्रुध्वने सूषुेओषिताः पैः ॥ 
जगर्र यतः शं सपि वेत्ति कश्चन | 
घस्तेऽतो ज्ञानतोऽननने ब्रह्मापीति मवेत् ॥ 
अविदयाधातिनः शब्दायाऽहं ब्रहेति धीमैवेत् । 
नद्यत्यवि्या पाथं हतवा रोगमिवोषधम् ५ इत्यादिना मन्थेन ॥ 

तदेवे वचव्रिषयस्य वक्तुैचाकरियायाश्वालाश्रयह्पत्वादासनो दुगित्तानतमुक्ा 
रेतुुमिरलादपि तहाह- आश्रयेवेनमन्यः शृणोति श्रवाऽ्प्यनं वदेति । 
अन्यो रवश्च मुक्तादविसक्षणो मुमशुवक्तारं ब्रह्मविदे त्िषिवदुपसृलनं शृणोति 
भ्रवणास्यविवारविषथी करोति वेदानवाक्यतात्पयनिश्वयेनावधारयतीति यावत् । 
रुला यैन मनननिदिध्यप्तनपििकद्वापि प्ताक्षकरोखपि आशचयैवत् } तथा 
चाऽऽधर्यवतदयति कशचिदेनमिति व्यास्यत् । अत्रापि करौराश्वयह्पत्वमनेकनन्मा, 
ृ्टितपु्ृक्षा्ितमनोमल्तयाऽतिदुहमत्वत् । तथा च वध्यति-- 

८ मनुष्याणा सृहपतेषु कश्चिदतति पिद्धये । 
यततामपि पिद्धानां कशचिनमां वेत्ति ततः" इति ॥ ४ ्रवगायि बहुभ न ठ्यः बृणन्तोऽपि बहवो यं न विदरः । 
आर्यो वक्ता कुशलोऽस्य हव्या आर्यो ज्ञाता कुशटानुरिष्टः " 

इति रत्र ॥ 

एवं श्रवणश्रोतव्ययोराशचयेलं प्रमह्भयास्येयम् । तु यः श्रवणमननादिकं करेति 
प आतमानं देति क्िमाशवमत आह--न चेव कथिदिति । चकारः क्रिय 
पदयोरुषङ्काथः ¡ कथिदेतं नैव वेद श्रवणादिकं कुवम । तदक न कदेति 
्िु व्तव्यम् । “ दुहिकमप्रसुतप्रतिन्धे तृ्नात् " इति न्यायात् । उक्तं च 
वातिककरैः-- 

6 कुतस्तज्जानमिति चेत्तद्धि बन्धपस्ियात्। 

` अ्तव्पि च मृतो वा मवी वा वतेतेऽथवा " इति ॥ 

श्रवणादि कुवैतामपि प्रतिबन्धपरिियदिव ज्ञाने जायो । अन्यथा तुन्! पतच 
्रति्धपरसियः कस्यचिदूत एव । यथा दिरण्यगर्सय । स्यनिद्धावी । यथा वाम् 
देव । कस्यविद्रौति । यथा शतरेतोः । तथा च प्रतिवनयक्षयस्यािदुटभतव 
^ त्ञानुतपद्यते पं क्षयात्पापस्य कमेण; इति स्मतेश्च इवित्तेयोऽयमातेति निगे 

(५ 

सितोऽथः } यदि त श्रतवाऽप्येनं वेद न चैव कश्चिदित्येव ग्यास्ययेत ता 

~~ द्म ग्योर्स्य ८॥ । 



[ भण्स्छो०३० ] भ्रीपद्धगवह्मीता । ६३ 

५“ आश्रयो ज्ञाता कश्ानरिष्टः ” इति श्रत्येकवाक्यता न स्यात्, “ यततामपि 
पिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तखतः ” इति मगवद्वचवनविदेधश्वेति विद्रद्धिरविनयः 
्षन्तम्यः | अथवा न चैव कश्चिदिल्स्य सवे सबन्धः कथिदेनं न पयति न वदति 
न दणोति श्रुत्वाऽपि न वेदेति पश्च प्रकारा उक्ताः केश्चित्परयत्येव न वदति कथि. 
त्परयति च वदति च कथित्तद्रचनं शुणोति च तदथं जानाति च कथिन्छरत्वाऽपि न 

जानाति च किन्त पषेबहिम॑त इति । अविद्रतपक्षे तु अप्तमाधनाविपरीतमावनोमिम्त- 
त्वादाश्व्तुद्यतवं दशीनवेदनश्रवणेषिति निगदन्यास्यातः -छोकः । चतुथपदे तु दषे 
त्वा श्रत्वाऽपातिं याजना ॥ २९. ॥ 

श्री° टी ०--कुत्तरं विद्र पोऽपि लोके शोचन्ति आत्माज्ञानादेवेलयाशयेनाऽऽ- 
त्मनो दुर्विज्ञेयतामाह--अश्वयेवदिति । कथिदेनमातानं शाखाचार्यापदेश्ञाम्यां 
परयन्नाश्चरयवत्परयति सवेगतस्य निलज्नानानन्दखमावस्याऽऽत्मनोऽरो किकल्वादेन्द्रना- 
िकवदधटमानं परयसिष् विस्मयेन परयति अप॑मावनामिमूतत्वात् । तथाऽऽश्चयंवदे- 
वान्यो वदति च शुणोति चान्यः । कचित्पुनविपरीतमावनाभिमूतः श्ुप्वाऽपि नैव वेद् । 
चशान्ददुक्तवाऽपि दृष्टमपि न पम्यणेदेति द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥ 

प्र० दी०-- इदानी सवैप्राणिप्ताधारणम्रमनिवृ्तिपाषनमुक्तमुपपंहरति-- 
म क प्रवृ म „+ = 

दहा नेदयमवभ्याभ्यं दहं सवस्य मास ॥ 
द्र # च (कय 9 „क £ ५. 

तस्मासवाणे मृतान न त शावचितुमहप ॥ ३० ॥ 

सर्वस्य प्राणिजातस्य देहे वध्यमानेऽप्ययं देही रलिङ्गदेहोपाधिरात्मा वध्यो 

भवतीति नित्यं नियतं यस्मात्तस्मात्पर्वाणि मतानि स्थलानि सक्ष्माणि च मीप्माद्मा- 

वापन्नान्युदिश्य त्वं न शोचितुमहति । स्थुरदेहस्याशोच्यत्वमपरिह यत्वात्, शिङ्गदे 

हप्याशोच्यत्वमातवदेवावध्यत्वारिति न स्थृढ्देहस्य टिङ्गदेहस्याऽऽत्मनो वा शोच्य- 

त्वं युक्तमिति भावः ॥ १० ॥ 

श्री दी ०--तदेवं दुवँधमात्मतत्व॑ेक्षपिणोपदिशत्तशोच्यत्वमुपपंहरति-- 
च, $ ५ 

दहाति ॥ ६० ॥ 

म० टी ०-तदेवं स्यरमृष्शषरीरद्रयतत्कारणाविद्यारूयोपाधित्रयाविवेकेन मिध्या- 

मतस्यापि संपारस्य सत्यत्वात्मधमत्वादिप्रतिमाप्ूप प्वप्राणिप्तावारणमनुनस्य अन 

निराकर्तमपाथिजयविवेकेना ऽऽत्मलदूपमभिरितवान् । सप्रति युद्धास्ये खथ हिपा- 

दिवाहल्येनाधर्मतप्रतिमापरपमर्जनस्येव करुणादिदोषनिवन्धनमप्तापारणं भ्रमं निरा- 

कर्त रिपादिमचऽपि युद्धस्य स्वधमेत्वनाधमत्वामावं बोधयति मगवान्-- 



६४ मधुसूदनसरसतीश्रीधरस्वामिकतरीकाभ्यां समेता--अन से०३१] 

स्वधममपि चिक्य न वकिकराम्पतुमहप्ि॥ 

पम्याहि युदा च्छरयोऽन्यपत्रियस्य न विद्यते ॥३१॥ 
न केव परमाप्ेतच्छमेवकर्ष्य फं तु स्वधर्ममपि क्षक्नियघममपि युद्धापराच्चुखत्व्ध- 

पेक्य शाखतः पर्यालोच्य विकम्पितुं विचटितुं प्मादधम॑त्वश्रान्या निवरतितृं नाति । 
तत्रैवं सति “ यद्यप्येते न पदयनि ” इत्यादिना “ नरके नियतं वापं मवति  इत्य- 
नतेन युद्धस्य पापहेतुत्वं त्वया यदुक्तं ^“ कर्थं मीप्ममहं संस्ये ” इत्यादिना च गुररधन्- 
ह्यवधायक्ररणं यदभिहितं तत्वे धर्मशाख्चापयलिचनादेवोक्तम्  कम्मात्, हि यस्मा- 
दम्ोदपराङ्खत्वधमीदनपेताबुद्धादन्यत्षत्रियस्य श्रेयः प्रेयःप्ाधनं न विद्ते । 
युद्धमेव हि पएरथिवीनयद्वारेण प्रनारक्षणत्राह्मणङश्रुषादिक्षातरधर्मनिर्वाहकमिति तदेव 
क्षत्रियस्य प्रक्षस्ततरमिलमिप्रायः । तथा चोक्तं पराश्रेण- 

५८ क्षत्रियो हि प्रना रक्षच्डल्रपाणिः प्रदण्डवान् | 
निर्भिद्य प्रमैन्यानि किति धर्मेण पालयेत् "" इति ॥ 

मनुनाऽपि- 

५८ पमोत्तमाधमे राजा चाऽइदूतः पाट्यन्प्रनाः । 
न निवर्तेत सद्यमामातत्रं धर्ममनुस्मरन् ॥ 
सदङ्यममिप्वनिवर्ततवं प्रजानां चैव पाटनम् । 
दुशरूषा ब्रह्मणानां च राज्ञ श्रेयस्करं परम् "' इत्यादिना ॥ 

[क क क, १५ च, राजजव्दशच क्षत्रियजातिमात्रवाचीति स्थितमवेश्यधिकरणे । तेन भूमिपालस्य 
वायं धर्म इति न भ्रमितव्यम् । उदाटतवचनेऽपि क्षत्रियो हीति क्षत्रं धम- 
मिति च सष्टं लिङ्गम् । तस्माक्षत्रियस्य युद्धं प्रस्तो धमं इति पराध मगवताऽभिहि- 
तम् । “ अपरषोऽन्य गोअश्वेभ्यः पशवो गोअश्चाः " हतिवल्रशंपाहक्षणया युद्धा- 
दन्यच्छरेयःसाधनं न विद्यत इत्युक्तमिति न दोषः । एतेन युद्धास्सततरं किचिरनु- 
ठत ततो निवरत्तिरुतितेति निरस्तम् । “ न च प्रेयोऽनुपदयामि हत्वा खननमाहवे ” 
इत्येतदपि ॥ ३१ ॥ 

श्री ण्दी ०--यचचोक्तमञुनेन “वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च नायते ” इति तदप्ययु- 
तमि्याह-- स्वधेमिति । आत्मनो नाक्शामावदैतेषां हननेऽपि विकमितुं नाति । 
किं च स्वधर्ममपि उविक्ष्य विकम्पितुं नार्हति संबन्धः । यचोक्तं ५ न च श्रेयोऽनुप- 
दयाम हत्वा सखजननमाह्वे ' इृ्यादि ततनाऽऽह--धम्यादिति । धमोदनपेताग्याय्याच- 
द्ादन्यत् ॥ ३१ ॥ 



[ अणरशछो०३२ ] भ्रीपद्धगवद्रीता । ६९ 

म० ठी०--ननु युद्धप्य कत्यत्वेऽपि न भीष्मदरोणादिभिर्युरभिः परह तत्कर्पमु- 
चितमतिर्गहितत्वादिलारङ्वयाऽऽह-- 

यद्च्छया चोपपतते सखगहारमपाट्रतम् ॥ 
सुखिनः क्षत्रियाः पाथं लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥ ३२॥ 

यदृच्छया स्वप्रयत्नव्यतिरेकेण, चोऽवधारणे, अप्राथैनयेवेपर्थितमीदशं भीष्मद्रो 
णादिवीरपुरुषप्रतियोगिकं कौर्विरान्यलामदृष्टफरप्ताधनं युद्धं ये क्षत्रियाः प्रतियोगि- 
त्वेन मन्ते ते पुखिनः भुखमान एव । जये सल्नायापिनैव यद्राप्तो राज्यस्य च 
छामात् । पराजये चातिशीघमेव खमस्य टामादियाह- स्वगदरारमपावतमिति । 
अप्रतिवद्धं खगेसाधनं युद्धमल्यवधानेनेव खगंननकं ज्योतिष्टोमादिकं तु चिरतरेण 
देहपातस्य प्रतिवन्धामावस्य चपेक्षणादिलथः । खगेद्रारमिद्यनेन रयेनादिवत्परत्यवाय- 
शङ्का पारदता । श्येनादयो हि विहिता अपि फर्दोषेण दुष्टाः, तत्फटस्य रान्नवधस्य 
“ न हिस्यात्सवी मृतानि ” ^“ ब्राह्मणं न हन्यात् ” इत्यादिशाखनिषिद्धस्य प्रत्य 

वायजनकत्वात्फठे विध्यमावाच्च । न “विधिस्पृष्टे निषेधानवकाशः" इति न्यायावतारः । 
युद्धस्य हि फं खगैः पस च न निषिद्धः । तथा च मनुः- 

“ आहवेषु मिथोऽन्योन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः । 
युध्यमानाः परं शक्तया खगं यान््यपराल्ुखाः ›' इति ॥ 

यद्धं तु अ्चीषोमीयायारम्भवद्विहितत्वान्न निषेषेन स्रष्टं शाक्यते षोडशिग्रहणादि- 
वत् | ग्रहणाग्रहणयोस्तुल्यबहतया विकरस्पवत्पामान्यशाखस्य विरोषशाल्वेण सको चप्तम- 
वात् | तथा च “विधिदृष्टे निषेधानवकाशः इति न्यायाचुदधं न प्रल्वायजनकं नापि 
भीषद्रोणादिगुह्ाह्यणादिवधनिमित्तो दोषः, तेषामाततायित्वात् । तदुक्तं मनुना- 

¦ गुहं वा बावृद्धौ वा ब्रह्मणं वा बहुश्रुतम् । 
आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन् ॥ 
आततायिनमायान्तमपि वेदान्तपारगम् । 
जिघां्तन्तं निधांपीयान्न तेन ब्रह्महा भवेत् ॥ 
नाऽऽततायिवधे दोषो इन्तुभ॑वति कश्चन » इत्यदि ॥ 

ननु--““ स्मृलयोषिरोधे न्यायस्तु बहवान्भ्यवहारतः । 
अथंरा्चाततु बल्वद्धमंशा्मिति स्थितिः ” 

इति याज्ञवस्वंयवचनादाततायित्राह्मणवषेऽपि प्रल्यवायोऽस्त्येव । " ब्राह्मणं न 
हन्यात् '” इति हि दृष्टप्रयोजनानयेक्षत्वाद्धमेशाद्च, “ जिघां्न्तं जिघांप्ीयान्न तेन 
ध 

१ ख. घ. स्र, "त् । जिधांसायारिति जघांसी सत्नीय्ादित्यथेः । नाः । 
% 



६६ पधुसूदनसरस्तीश्रीपरसामिन्रतदीकाभ्यां समेता-[ अ°स्मरे०२६] 

्रह्महा मवेत् '” इति च स्वजीवनार्थत्वादथेश् खम् । अवोच्यते--“° ब्रह्मणे बराह्मण- 
मारमेतः इतिवनुद्धविधायकमपि धरम्ञाच्मेव भुखदुःचे प्ते कृत्वा" इलत्र दृष्टप्रयोज- 
नानपेक्षत्वप्य वक्ष्यमाणत्वात् । याज्ञवसकयवचने तु दृ्टप्रयोजनेदिरयकरकुरयुद्वादिकृत- 
वधविषयमित्यदोषः। मिताक्षराकारस्त धमाधपंनिपतऽथम्राहिण एतदतेति द्ादशवार्षि- 
कप्रायशचित्त्यैतच्छब्दपरामूष्टस्याऽऽपत्तम्बेन विधानान्मित्रलन्ध्यायर्थशाल्ानुपमारेण 
चतुप्पद्भयवहर शत्रोरपि जये धरमशाख्ातिक्रमो न कतव्य इत्येतत्परं वचनमेतदि- 
त्याह । मवत्वेवं न नो हानिः । तदेवं युद्धकरणे पुखोक्तेः “' स्वननं हि कथं हत्वा 
सुखिनः स्याम माधव ” इत्यजुनोक्तमषकरतम् | ३२ ॥ 

श्री० दी०--किं च महति श्रेयसि स्वयमेवेोपगते सति क्रुतो किकम्पसर इत्याह ~ 
यदच्छयेति । यरच्छयाऽप्रायितमेवोपपन्ं प्राप्मीदशं युद्धं सचिनः सभाग्या एव 
ठमन्ते । यतो निरावरणे खगंद्वारमेपेतत् । यद्रा य एर्वविधें युद्धं छमन्तेत एव 
सुखिन इत्यथः । एतेन “ननं हि कथं हत्वा सुखिनः स्थाम्” इति यदुक्तं तन्निरस्तं 
मवति ॥ ६२ ॥ 

म्र० दी०--ननु नाहं युद्धफल्कामः “ न काङ्क्षे विजयं कृष्ण » “अपि त्रे 
क्यराञ्यस्य "” इ्युक्तत्वात्तत्कथं मया कतेन्यमिलाशङ्कयाकरणे दोषमाद-- 

अथं चत्वमिमे धम्य सट्ग्रामं न कर्षि ॥ 
ततः स्वधमे कीतिं च हिखा पापमवाप्स्यपि ॥२२॥ 

[कक 

अथेति पक्षान्तरे । इमं मीप्मद्रोणादविवीरपुरुषप्रतियोगिकं धम्यं॑हिंपादिदेपेणादष्टं 
सतां धमौदनपेतमिति वा । प्र च मनुना दर्ितः- 

८ न कृटेरायुधेहन्याद्ुध्यमानो रणे सप् । 
न कणिभिनांपि दिभ्यैनीिञ्वहिततेननैः ॥ 
न च हन्यात्स्यलाषूढ न छ्खीवं न कृताञ्चलिम् । 

न मुक्तकेशो नाऽऽपीनं न तवास्मीतिवादिनम् ॥ 
न सुप्तं न विन्नाहं न नं न निरायुधम् 

नायुध्यमानं पर्यन्ते न परेण समागतम् ॥ 
नाऽऽयुधम्यप्ननप्राप्तं नाऽऽतं नातिपरिक्षतम् । 

न भीतं न परवृत्तं सतां धममनुप्मरन् ” इति ॥ 

सतां धर्ेमुहड्ध्य युध्यमाने हि पापीयन्स्यात्, त्वं तु पैराहूतोऽपि सद्धमेपित- 
मपि सद्या युद्धं न करिष्यसि धमेतो लोकतो वा भीतः परावृत्तो भविप्यति चेत्ततो 
11 कतना 

१. इ. च, ज. न्न, ल, "कुटायुधादि'। 



[ अश्स्छो० ३५] भ्रीमद्धगवद्रीता । ६७ 
*५ि 

८८ निभिय परपैन्यानि क्षिति परमेण पाष्येत् " इत्यादिशा्विहितस्य युदधस्याकर- 
णात्छधरम हित्वाऽननुष्ठाय कीतिं च महदेवादिप्तमागमनिमिततां हिता ५ न निरवतत 
सद्प्राात् ” इत्यादिशाखनिषिद्धपद्परामनिवृच्या च रण्यं प्रापमेव केवटमवा- 
प्स्यापिनतु धः कीति चेत्यभिप्रायः । अथवाऽनेकननमाजितं षम लयक्त्वा राजकृतं 
पापमेवावाप््यष्ाल्ः । यासां परावृत्तमेते दष्टा अवयं हनिष्यति अतः परार 
तहतः संचि तेपानितनिजसुकृतपरिलयागेन परोपा्ितदुष्कतमात्रमावय मूरित्यमिप्रायः। 
तथाचमनुः- 

५ यस्तु भीतः परावृत्तः पङ्परामे हन्यते पैः । 
मुृष्ृतं किचितततपर्व प्रतिपद्यते ॥ 
यचास्य सुकृतं ंविदमु्ाथमुपार्भतम् । 
मत तत्पवेमादते परृत्तहतस्य तु "” इति ॥ 

याज्ञवस्क्योऽपि “ राजा सुकृतमादत्ते हतानां विपहायिनाम् "' इति । 
तेन यदुक्त- 

“ पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान्हववेतानाततापिनः । 
एतत्त हन्तुमिच्छामि च्रतोऽपि मधुपूरन " 

इति ततनिराकरतं मवति ॥ ६६॥ 

भ्री> दी०~- विपे दोषमाह-अथ चेखमिति ॥ ६६ ॥ 

प° ठी०--एवं कीतिमैयोरिष्टयोरपिरनिष्स्य च पापस्य प्रा्ठयुद्धपस्तियिगे 
ददित । तत्र पापस्यमनिष्ठं म्यवधानेन दुःलफट्दमामुत्रिकलात्, रिष्टगहरक्षणं 
त्वनिष्टमापतत्रफ छदमत्य प्ह्यभिल्याह- | 

अकति चापि गूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ॥ 
9 ^~ ^ ^ ८ 

भावितस्य चाकापिभरणाद्तिरस्यतं ॥ २५४ ॥ 

मतानि देव्पिमुष्यादीनि ते तवाव्ययां दी्ैकाठामकरोति न धमोतमाऽयं न 
रारोऽयमिचेवंह्पां कथपिष्यनयन्येन्यं कथाप्रपङ्धे । कीपियम॑नाजञपमुचयायेों 
पति | न केवहं कीपतिथमो हिता पापं प्राप्सयपि अपि तु अकीर्तिं च प्रप्तयपि। 

न केवहं तवमेव तां परप््यातति अपि तु मूतान्यपि कथपिष्यन्तीति वा निपरतयोरः । 
ननु युद्धे खमरणेहात्ततपरिरा्थमकीतिरपि सोढम्या, आलसस्तणस्यालन्तपिक्ि- 
तलात् । तथा बेोक्तं सान्तिपषणि- 

८८ सन्ना दनिन भेदेन प्तमसतरत वा पृथक् । 
विनेतुं प्रयतेतारीन्न युध्येत कदाचन ॥ 

32 ॐ 



६८ मधुसूदनसरस्वती श्रीषरस्ापिकतरीकाम्यां समेता-[अ० रे ०-३५-३६] 

अनित्यो विजयो यस्मादृदयते युध्यमानयोः । 
पराजयश्च सद्म्रामे तभ्माचदधं विवजयेत् । 
ययाणामप्य॒पायानां पतरक्तानाम्तमे 
तथा युध्येत संयत्त विजयेत रिपून्यथा "' इति ॥ 

५५ [+ ब [१ 

त 
एवरमेव मनुनाऽप्युक्तम् । तथा च मरणमीतस्य करिमकीर्तिदःखमिति शद्धा 

ह 

(क मपनुदति--पंमावितस्य धमीत्मा शुर इत्येवमादिभिरनन्यरस्येगुणेवहुमतस्य जन- 
स्याकीतिमरणदप्यतिरिच्यतेऽधिका मवति । चो हेतौ । एवं यस्मादतोऽकरीर्तमैरणमेव 
वरं न्यूनत्वात् । त्रमप्यतिंमावितोऽपति महदवारिसमागमेन । अतो नाकरीतिदुःखं 
सोढुं श्यष्ीलयभिप्रायः । उद्राहनवचनं त्वथैशालतात् ८ न निर्व पङ्यामात् ” 
इ्यारिषर्मशा्वाहूर्वटमिति मावः ॥ ३४ ॥ 

श्री री०-किं च-अक्तिपिति । अम्ययां शाश्वतीम् } संभावितस्य 
वहुमानितस्याकीिमरणादतिरिच्यतेऽधिकतर। भवति ॥ ३४ | 

पर री०-ननूराप्तीना जना मां निन्दन्तु नाम मीप्मद्रोणादयस्तु महारथा 

कारुणिकत्वेन स्तोष्यन्ति मामिलयत आह् 

भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते खां महारथाः ॥ 
येषां च चं बहुमतो भृत्वा यास्यति राघवम् ॥२५॥ 

कणदरिम्यो मयाचद्धानिनृत्तं न कृपयेति लवं मस्यन्ते मीप्मद्रोणदुर्ोधनादयो 
महारथाः | ननुतेमां बहु मन्यमानाः कथं भीते मंस्यन्त इत्यत आह-येषामेव 
भीष्मादीनां तवं बहुमतो वहुभिगृणेयुक्तोऽयमयून इत्येवं मतस्त एव त्वं महारथा 
भयद्ुपरतं मेस्यन्त इलयन्वयः | अनो मृत्वा युद्धादुपरत इति शेषः } दाववमनाद- 
रविषयत्वं या्यश्नि प्राप्स्यति । सरपामिति शेषः । येषमेव तवं प्राखरहुमतोऽमृष्तेष- 
मेव तादशो भूत्वा ठाववं यस्यप्तीति वा ॥ ३९ ॥ 

श्री दी०--करिं च-मेयादति। येषां वहुमगृणत्वेन तवं पूर्वं संमतोऽभृस्त 
एव भयेन सद्ग्रामास्तां निवृतं मन्धेरन् । ततश्च पुत्रं क्हुमतो भूत्वा लाघवं 
यास्यपि | ३९ ॥ 

प° टी०-ननु भीप्मादयो महारथान वहु मन्यन्तां दुरयोधनादयस्तु शत्रवो 
बहु मंस्यन्ते मां युद्धनिषरत्या तदुपक्रारितारियत आह-- 

अवाच्यवादूाश्र वहून्व(दुष्यान्त तवाहता 
[नन्ट्न्तस्तव सामथ्ये ततां ठःखतर् च फेम ॥ २६ ॥ 

न तवाप्ताधारणं यत्तामथ्यं लक्रप्रतिद्धं तनिन्दन्तस्तव शवो दुर्योधनादयो ऽ. 



[अ०र्छरे०२०-३८ ] भ्रीपद्धगवहरीता । ६९ 

वाच्यान्वादन्वचनानहीन्पण्दतिटादिषूपानेव शब्दान्वहननेकग्रकारान्वरिष्यन्ति नत 
बहु मघ्यन्त इत्यामेप्रायः । अथवा स्तवप्तामथ्यं स्तुतियोग्यत्वं तव निन्दन्तोऽहिता 
अवाच्यवादेन्वदिष्यन्तीतयन्वयः । ननु मीष्मद्रोणादिवधप्रयुक्तं कष्टतरं दःखमप्रहमानो 

` गुद्धानेवृत्तः शघ्रुकृतस्तामथ्यनिन्दनारिदुःखं सों शक्ष्यामी्यत आह-ततस्तस्मा 
चेन्द्व्रात्दुःखात्कि नु दुःखतर् तताअधकं करमपि दुःख नास्तीलयथः ॥ ६६ ॥ 

श्री २०- कि च--अवाच्येति । अवाच्यान्वादान्वचनानहाञ्शन्दांसव।- 
हितास्त्वच्छत्रवो वदिष्यन्ति ॥ ६१ ॥ 

म० टी०-ननु तरि युद्धे गुवाद्धिवधवशान्मध्यस्यकृता निन्दा ततो निवृत्तौ 
ग 

तु शाुकेता निन्देत्युमयतःपा्चा रज्नुरिलाशङ्कय जये पराजये च लमधोव्यादु- 
दवाथमेवोत्त्यानमावदयकमित्याह-- 

हतो वा प्रप्स्यि स्व निखा वा मोक्ष्यते महीम् ॥ 
तस्मादुत्तिष्ठ कोन्तेय युद्धाय कृतनिधयः ॥ ३७ ॥ 

स्पष्टं पूवीम् । यस्मादुमयथाऽपि ते लमप्तस्ाजेष्यामि रात्रन्मरिष्यामि वेति 
कृतनिश्चयः न्युद्धायो्िष्ठ, अन्यतरफटप्तदेहेऽपि युदधकतैम्यताया निश्चितत्वात् | 
एतेन “ न वेतद्विक्चः कतरन्नो गरीयः " इत्यादि परिटतम् ॥ ३७ ॥ 

श्री ° दी ०--य्चोक्तं ८ चैतद्वि्षः कतरन्नो गरीयो यद्रा जयेम यदि वा 
नो जयेयुः” इति तत्राऽऽह--हृतों वेति । पक्षद्वयेऽपि तव छाम एपेयधैः ॥ २७ ॥ 

म० दी०-- नन्वेवं खर्गमुदिदय युद्धकरणे तस्य नित्यत्वव्याघातः, राज्यमुदिर्य 

युद्धकरणे तवर्थशाक्चत्वाद्ध्मराश्चपिक्षया दोवस्यं स्यात्, ततश्च काम्यस्याकरणे दुत 
पापं दृष्टास्य गुसत्राह्मणादिवधस्य कुतो धमेतं, तथा चाथ चेरितिश्छोकार्थो व्याहत 
इति चेत्तत्राऽऽह-- 

पुखदःखे समे कया रामार जयाजयों ॥ 
ततां य॒द्धाय यञ्यस्व गव पापमवाप्स्याप्रं ॥ ३८ ॥ 

समताकरणं रागदवेषराहिचम् । पते तत्कारणे छामे तत्कारणे जये च रागमकृत्वा, 

एवं दुःसे तदधेतावलामे तदधेतावजये च द्वेषमकृत्वा ततो युद्धाय युज्यस्व संनद्धो 
भव । एवं सुखकामनां दुःखनिवृत्तिकामनां वा विहाय स्वघम॑ुद्या युध्यमानो गृरुत्ा- 

ह्मणारिवधनिमित्तं निल्यकर्माकरणनिमित्तं च पापं न प्राप्स्यति । यप्तु फटकामनया 

करेति स्र गुरत्ाह्मणादिवधनिमित्तं पां प्रोत यो वा न करोति त नित्यकमाकर- 

१ ग, ड इत्यादि । ज. "ण्टविक्सा । 



७०  प्रधुमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां सपेता-[अ° रे०३९] 

णनिमित्तम् । अतः फलङामनामन्तरेण दुर्वन्ंमयविधमपि परापे न प्रास्ोतीति प्रागेव 
व्याद्पातोऽभिप्रायः । ^“ हतो गा प्राप्स्यति स्वगं जित्वा वा मोक्ष्यते महीम् "” इति 
त्वानुष्धिकफलछङकथनमिति न दोषः । तथा चाऽऽपत्तम्बः स्मरति --"“ तचथाऽऽग्र 
फटे निमिते छायागन्धावनूतपद्यते एतं धर्म चथमाणमथां अनत्पचन्ते नो चेदनृत- 
धते न धर्महानिभेवति इति | अते युद्धशाखस्याथरातवामावात् भपापमेवाऽऽश्र- 
येदस्मान्” इयादि निर करतं मवति ॥ ३८ ॥ 

श्री ° दी०--यदप्युक्तं “्पापमेवाऽऽश्रयेदस्मान् » इति तत्राऽऽह--सुखदुःख 
इति । पुषटुःखे पमे कृत्वा तथा तयोः कारणभूतो हामाहामवपि तयोरपि कारणमून 
जयाजयावापे स्मो कला । एतेषां प्मत्वे कारणं हरषविषादरराहिव्यम् । युभ्यश्व 
सनद्धो भव । पुखादयमिटापं हित्वा स्वधर्मवुद्या युध्यमानः पापं न प्राप्मयपठी- 
लथ॑ः ॥ ६८ ॥ 

म० टी०--ननु मवतु खधमंवृद्या युध्यमानस्य पापामावः, तथाऽपि नमां 
प्रति युद्धकतेव्यतोपदेशस्तवोचितः, ^य एन वेत्ति हन्तारम्" इलयादिना “कथं स॒ पुरुषः 
पाथं कं घातयति हन्ति कम्” इलयनेन विदुषः सवकर्मपरतिकषेपात्। नहयर््भोक्तशुद्ध- 
सखष्पोऽहमस्षि युद्धं कृत्वा त्फ मोक्षय इति च ज्ञानं सेमवति विरोधात् । ज्ञान- 
कणो समृच्चपापमाल्यकाशतमप्तीरि । अयं चा्जुनामिप्रायो ज्यायसी चेदियत्र 
व्यक्तो विष्यति । तस्मदिकमेव मां प्रति ्तानस्य कर्मणश्चोपदेशो नोपपद्यत इति 
चेत्, न विद्वरविद्धरवस्यामेदेन ज्ञानकर्मोपदेशोपपत्तरित्याह मगवान्-- 

एषा तेऽभिहिता सांसे बुद्धियगे चिमां शृणु ॥ 
द्रया युक्तो यया पाथं कमवन्धं प्रहास्यपि॥ ३९ ॥ 

एषा न तेवाहमिलयायेकविंराति छोकैत्े तुभ्यममिरिता सांर्ये पम्यकृष्यायते 
परवोपाषिशुस्यतया प्रतिपाद्यते परमात्पतत्वमनयेति संस्योपनिपत्तयेव तात्पयपारेष- 
माप्य प्रतिपा्यते यः प्त पतांस्य ओपनिषदः पुरुष इत्यथः । तसिन्वुद्धिलन्मा्र- 
विषये ज्ञानं सवीनर्थनिवृत्तिकारणं ता प्रति मयोक्तं नेतादशत्तानवतः कचिदपि करमो- 
च्यते, तस्य कार्थं न विद्यत इति वक्ष्यमाणत्वात् । यदि पुनरेवं मयोक्तंऽपि तवेषा 
बुद्धिरिति चित्तदोषात्, तदा तदपनयेनाऽऽलसत्तप्ताक्षात्काराय कमयोग एव 
त्वयाऽनु्ेयः । तसिन्योगे कृमयो तु करणीयामिमां “सुखदुःखे पमे कृत्वा? इलत्रोक्तां 
फलटामिपरषिल्यागल्क्षणां बुद्धि विस्तरेण मया वक्ष्यमाणां शृणु । तुशब्दः पुकृदधर्यो- 

` गविषयत्वव्यतिरेकपूचनाथेः । तथा च शुद्धान्तःकरणं प्रति ज्ञानोपेशोऽदुद्धान्तः- 
करणं प्रति करमोपदेश इति कुतः पमुचयशङ्या विरोधावकाश्च इत्यभिप्रायः । योग- 



[अशर्शो०८० ] श्रीपद्धगवद्रीता । ७१ 

विषयां बुद्धि फर्कथनेन स्तोति-यया व्यव्तायातमिकतया बुद्धा कर्ममु युक्तस्त्वं 
कमेनिमित्तं बन्धमाज्चयाशुद्धिर्षणं ज्ञानप्रतिजन्धं प्रकरेण पुनः प्रतिबन्धानुत्पत्तिषपेण 
हास्यसि द्यक्षयपि । अयं मावः-कमेनिमित्तो ज्ञानप्रतिबन्धः कर्मणैव धमीर्येना- 
(णा)पनेतुं शक्यते धर्मण पापमपनुदति इति श्रतेः श्रवणादटक्षणो विचारस्तु कमी- 
त्मकप्रतिबन्धरहितस्यापरमावनादिप्रतिबन्धं दष्टद्रेणापनयतीति न कर्मबन्धनिराकरणा- 
योपदेषटुं शक्यते । अतोऽत्यन्तमटिनान्तःकरणत्वा टर हिरङ साधनं कर्मैव त्वयाऽनष्ठयं, 
नाधुना श्रवपादियोग्यताऽपि तव जाता, दुरे तु ज्ञानयेोग्यतेति । तथा च वक्ष्यति- 
८ करमण्येवाधिकारस्ते ” इति । एतेन सांस्यवुद्धरन्तरङ्गसाधनं श्रवणादि विहाय 
वहिगङ्गपाधनं कर्मैव मगवता किमिलर्जुनायोपदिदयत इति निरस्तम् । कर्मबन्धं 
सेप्ारमींशरप्रसादनिमित्तज्ञानप्राप्तया प्रहास्यप्रीति प्राचां स्यार्याने त्वध्याहारदोषः 
कमेपद्वैयर््य च परि्व्यम् ॥ ३९ ॥ 

भ्री°्टी--उपदिष्ट ज्ञानयोगमुपपंहरंस्तत्साधनं कमयोगं प्रत्तोति-एषा त इति। 
पम्यक्स्यायते प्रकारयते वस्तुतत्वमनयेति संख्या पम्यगतानं तसिन्प्रकाशमानमात्मतचचं 
सांख्यं तस्षिन्करणीया बुद्धिरेषा वाभिहिता । एवमभिरहितायामपि सांस्यन्रुदधौ तव 
चेदत्मतत््वमपरोक्षं न ॒भैवति त्न्तःकरणषुदधिद्राराऽऽत्मत्वापरक्षा्थं कर्मयोगे 
त्विमां बुद्धि यणु । यया बुद्धा युक्तः परेश्वरावितकभयेगेन(ण) गुद्धान्तःकरणः 
पस्तस्प्सादप्राप्तापरोक्षज्ञानेन कमीत्मकं बन्धं प्रकर्षेण हास्यति लक्ष्यपि ॥ ३९ ॥ 

मथ्दी०--ननु “तमेतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यक्ञेन दानेन तपप्ताऽ- 
नाराकेन ” इति शल्या विविदिषां ज्ञानं चोदिदय सेयोगपूथक्त्वन्यायेन पर्वकमेणां 
विनियोगात्ततर चान्तःकरणटद्धद्रारलाम्मां प्रति कमानुष्ठानं विधीयते । तत्र तदय- 
येह “ कर्मजितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यं नतो टोकः क्षीयते ” इति श्रुति- 
योधितस्य फटनाशस्य समत्राज्जञानं दिविदिषां चोदिदय क्रियमाणस्य यज्ञादेः काम्य- 
स्वात्सवाङ्गोपपहरिणनुषठेयस्य यतविचिदङ्कापतिपत्तावपि वर्ुण्याप्तेथतेनेल्यादिवाक्य- 
विहितानां च सर्वषां कर्मणामिङ्न पुरुपायुषपरमेवपनिऽपि कर्ुमशक्यत्वात्छुतः कमेननधं 
प्रहास्यपीतिफटं प्रत्याशे्यत आह मगवान्- 

नेहाभिक्रमनाशोऽसि प्रद्यवायां न विदयते ॥ 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य अ्रायते महती भयात् ॥ ०॥ 

[9 भ च (~ 

अभिक्रम्यते कमेणा प्रारभ्यते यत्फडं सोऽमिक्रमक्त्य नाश्चसद्यपेहेदयादिना प्रति. 

१क.ग.च.छ ज. अ. संभवति। २्क.ख.घ. ञ्च. भचितो। ३ क. ख. घ. क्न, 
प्यचिता 1 ४क, ख. ग. ड. छ. ज. न्न, ल, "रण्योपप्ः। 



७२ प्रधुसृदनसरस्तीश्रीधरसामिष्तरीकास्यां समेता-[ भरर शो ० | 

पादित इह निष्कामकर्मयोगे नालि, एतत्फरस्य शदेः पापक्षयर्ूपलेन छकशन्द- 
वाच्यमोग्यत्वामवेन च क्षयापेमात् । बेदनपर्यन्ाया एव विविदिषायाः कमषछल- 
वेदनस्य चाभ्यवधनिनाज्ञाननिवृक्तिफष्टजनकस्य फपननयित्वा नाशापंमवादिह् फट. 

नाशो नास्तीति पाध्रक्तम् । तदुक्तम्- 

८ तद्येेति या निन्दा पा फटे म तु कर्मणि] 
फटेच्छां तु परित्यज्य कृतं कम॑ विदुदधिषत् " इति ॥ 

# 

तथा प्र्यवायोऽङ्खषैगुण्यनिवन्धने वैगुण्यमिह न विद्यते तमितिवाक्येन नित्यानामे- 
बोपाततदुरितक्षद्ररिण विविदिषायां विनियोगात् । तत्र च परीङञोपपहारनियमा- 
भावात् | काम्यानामपि सेयोगपथक्तवन्यायेन विनियोग इनि पश्चऽपरि फररमिमेधिर- 
हितेन तेषां नियतुस्यत्वात् । नहि कम्यनिलायिहोत्रयोः छत; कशचद्विरोषाऽक्ि। 
फलामिपंधितदमावाम्यमेव तु काम्यत्वनिलतवव्यपदेशः । इदं च पक्षद्रयमुक्तं 
वात्तिकेि- 

८ वेदानुवचनादीनामिकात्म्यज्ञानजन्पने । 
तमेतमितिवाक्येन निलयानां वक्ष्यते विधिः ॥ 
यद्रा विविरिषार्थतवं काम्यानामपि कर्मणाम् | 
तमेतमिति वाक्येन सेयोगस्य प्रथक्त्वतः " एत्ति ॥ 

(4 + ८ क 

तथा च फटामित्तधिना क्रियमाण एव करमणि पवीजञोपप्रहाश्नियमातदविरक्षणे 
शुद्धये कर्मणि प्रतिनिध्याद्विना प्मापिपमवान्नाज्कगण्यिमित्तः प्त्यवायोऽली- 
लषः । तथाऽस्य शृद्धयथैस्य धमेस्य तमेतमिल्यादिवाक्यविहितप्य मध्ये प्वसपमपि 
सृर्ययेतिकर्तव्यतया वा यथारक्तिमगवदाराधनार्थ किंचिदप्यनृष्ठितं सन्हतः पपरा. 
रमयात््ायते मगव्म्दपादनेनानृषठातारं रक्षति । 

८ पपापप्रपक्तोऽपि ध्याय्निमिषमच्युतम् ! 
मृयस्तपस्तीं मवति पड्किपावनपावनः ” 

इत्यादितः तमेतमिति वाक्य समृचयविधायकाभवाच्द्धितातम्यविवानुष्ठान- 
तारतभ्योपपततुक्तमुकतं कर्मबन्धं प्रहास्यति ॥ ४० ॥ 

श्री० दी०--ननु कप्यादिवतकर्मणां कदाचिद्विबाहुस्येन फटे व्यमिचारान्म- 
चराचङ्खवगुण्येन च प्रत्यवायसेमवातकुतः कपयोगेन (ण) कर्मबनधप्रहाणे तत्राऽऽह-- 
नेहेति । इह गिष्कामकमयोगेऽमिक्रमस्य प्रारम्भस्य नाशो निष्फटत्वं नासि । प्रत्य- 
वायश्च न विद्यत श्थरेदेशेनेव विघतेगण्यायपंमवात् । ङि च--अस्य धर्मस्य खल्य- 
ममि उपक्रममात्रमपि कृतं महतो भयातप्रारात्रायते सकषति, न तु कम्यकरमवत्ि- 

भ 1४ थ म { | 



[अ० सो०४१-४२] भ्रीपद्धगषद्रीता । ७३ 

प दी०--एतहुपपादनाय तमेतमितिवाक्यत्िहितानमिकारथत्वमाह-- 

व्यवपायासिका बुदिरफेह इरनन्दन ॥ 
बहुशाखा ह्यनन्ताश्च बुद्धयो ऽव्यवपापिनाम् ॥ ४१॥ 

[अ हे कुरुनन्दनेह श्रयोमागँ तमेतमितिवक्ये वा म्यवप्तायासिकाऽऽत्मतत्वनिशथया- 
सिका बुद्धिरकेव चतुणामाश्रमाणां साध्या विवक्षिता "वेदानुवचनेन! इयात तृतीया- 
विभक्त्या प्रत्येकं निरक्षप्ाषनत्वबोधनात् । भिन्नार्थतवे हि समुच्चयः स्यात् । एका- 
थत्वेऽपि दशेपूणमाप्ताम्यामितिवद्रदरमातन यद्ये च प्रजापतये वेतिव्चशब्देन [वा] 
न तथाऽत्र किंचित्पमाणमसतीय्थः । पांख्यविषया योगविषया च बद्धििकफरत्वादेका 
ध्यवप्तायासिका स्वेविपरीतवद्धीनां बाधिका निर्रोषवेदवाकयप्मुत्थत्वादितरास्त्वव्यव 
सायिनां बुद्धया बाध्या हइदयथे इति भाष्यकृतः । अन्ये तु परमश्वराराधनेनेव पपार 
तरिप्यामीति निश्वयातिकेकनिष्ठैव बद्धिरिहि कमेयोगे मवतीत्यथेमाहः । सवेथाऽपि त 
ज्ञानकाण्डानुपरारण ^“ खल्पमप्यस्य धम्य त्रायते महता भयात् ' इत्युपपन्नम् । 

कम॑काण्डे पुनबेहुशासा अनेकमेदाः कामानामनेकमेदत्वात् , अनन्ताश्च कर्मफल्गुण- 
फछादिप्रकारोपश्ाखामेदात्, बुद्धयो भवन्लव्यवप्तायिनां तत्तत्फकामानाम् । 

ुद्धीनामानन्यप्रपिद्धिच्योतनार्थो हिशब्दः । अतः काम्यकमपिक्षया मह्रक्षण्यं 
ट॒द्धयर्थकर्मणामिलयमिप्रायः ॥ ४१ ॥ 

श्री ० 2 ०-कृत इत्यवेक्षायाममयेवषम्यमाह-- व्यवसायेति । इहेश्वरारयधनल- 
षने कर्मयोगे व्यवप्नायासिका परमेश्वरमक्लेव धुवं तरिष्यामीतिनिश्चयातमिकेवैक- 
निव बद्धिमवति । अव्यवसायिनां तु वहिमुलाना(णां) कामिनां कामानामानन्वाद्- 
नन्ताः । तत्रापि हि कर्मफल्गुणफलादिप्रकासेदाटरहुशाखाश्च बुद्धयो मवन्ति । ईध- 
राराधनार्थं हि निलयनेमित्तिकं कम किंचिदङ्गवेगुण्येऽपि न नश्यति । यथा शक्नुया 
तथा ुयादिति हि तद्विधोयते । न च वैगुण्यम्, ईश्वरोदेरेनेव वैगुण्योपरमात् । 

न तु तथा काम्यं कमे । अतो महदवेषस्यमिति मावः ॥ ४१॥ 
म० &ी०-अव्यवप्तायिनामपि व्यवप्तायात्मिका बुद्धिः कतो न मवति प्रमाणस्य 

तुल्यत्वादिलयाशङ्कथ प्रतिबन्धकपद्धावात् मवतीयाह त्रिमिः-- 

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्न्यविपश्चितः॥ 
वेदवादरताः पाथं नान्यद्स्तीतिवादिनः ॥ ४२ ॥ 

१क. ध. च. छ. ज. न. "दिभे* । क, ज. न. भं । अभनिहोत्रं जुहयात्स्वगंकामः, दपर. 
न्द्ियकामो जुहृयत् । अ । 



७४ म्धुप्रदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अर्े४२-४१] 

कामास्मानः स्वर्गपरा जन्मकरमफरप्रदाम् ॥ 
क्रयापिशषबहरा भागेश्व्थगात प्रात ॥ ४३॥ 

गृश्वयप्रस्क्तानां तयाऽपहूतचंतपमाम् ॥ 

व्यवसायासका बदहः समाधा न विधायते ॥४५॥ 
यामिमां वाचं प्रवदनिति तया वाचाऽपट्तचेतपामविप्चितां ग्यवायात्मिका 

बुद्धिनं मवतीत्यन्वयः । इमामध्ययनविध्यपात्तत्वेन प्रपिद्धां पुतां परपिपतपलङ्गवदा- 

पातरमणीयां साध्यप्ताधनपबन्धप्रतिमानाचिरतिरायफछामावाचच कनो निरतिशग्रफट- 
त्वामावस्तदाह जन्मकमफल्प्रदां जनम चापुत्ररीरन्धियादिपनन्धरक्षणं तदधीनं च 
कम तत्तद्रणोश्रमामिमाननिमित्तं तदधीनं च फट पृत्रपदष्ठगादिटक्षणं विनश्वरं तानि 
प्रकर्षेण घटीयच्रवदविच्छेदेन ददातीति तथा ताम् । कृत एवमत आह-मेगेशर्यगरप् 
प्रति क्रियाविशेषबहुलाममृतपानोवशीविहारपारिनातपरिमल्यरिनिबन्धनो यो मोगस्त- 
त्कारणं च यदेश्वय देवादिखामितवं तयोगपिं प्रातं प्रति सधनमूता ये क्रिपरातरिेष 
अञचिहोच्दरपणेमाप्तञ्येतिष्टामादयसतेवहुखां विस्तृतामतिवाहरपेन मोगेधयंप्ायनक्रि- 
याकटपप्रतिपारिकामिति यावत् । कमेकाण्डस्य {ह ज्ञानक्ाण्डपिक्षया स्वत्रात्ति 

स्तततवं प्रसिद्धम् । एतादश कमेकाण्डलक्षणां वाचं प्रवदन्ति प्रहृष्टां परमाथखगा दै 
फलामम्युपगच्छन्ति । के येऽविपश्चितो विचारजन्यताप्यपरिज्ञानदन्याः । अत ए 
वेदवादरता वेदे ये सनिति वादा अथवादाः ५ अक्षय्यं ह वै चातूर्मस्ययाजिनः सकत 
मवति? इृलेवमादयसेप्तरेव रता वेदार्प्तलवेनेवमतैतदिति मिथ्याविश्वपिन संतुष्ट हे 
पार्थं | अत एव नान्यदस्तीतिवादिनः कमेकाण्डयेक्षया नाप्यन्यज्ज्ानकराण्डं समै 
स्यापि वेदस्य कायंपरत्वात्, कमफपक्षया च नास्यन्यानिरति शयं ्ञानफटमिति- 
वदनशीला महता प्रबन्धेन ज्ञानकराण्डविरुद्धाथमाषिण इव्यथः । कुना माक्षदषिणप्ते । 
यतः कमात्मानः का(म्थमानप्रिषयशताङुखचित्तलेन काममयाः । एवं प्ति मोक्षमपि 
कुतो न कामयन्ते यतः खमेपराः स्वगे एवोवदयाद्ुपेतत्वेन पर उत्कृष्टो येषांते 
तथा । स्वगातिरिक्तः पुरुषार्थो नास्तीति भ्राम्यन्तो विवेकयराग्धामावान्मोक्षकथाम 
मोदुमक्षमा इति यावत् । तेषां च पूर्वक्तमोगेशर्ययोः प्रपतक्तानां क्षपित्वादिदोषादशच- 
नेन निविषठन्तःकरणानां तया क्रियाविशषत्रहुरपा वाचाऽपहतमाच्छ्सतं चेतो विवे. 

कन्ञानं येषां तथामूतानामथवादाः स्तुत्यथास्तात्पयविषये प्रमाणान्तरावाधिते वेदस्य 
प्रामाण्यनिति सुप्रपिद्धमपि ज्ञातुमरक्तानां समाघावन्तःकरणे व्यवप्रायास्मिका बुद्धिनं 
विधीयते न मवतीत्यथः । स्माधिविषया भ्यवप्तायात्मिका बुद्धिस्तेषां न भवीति वा | 

तम ५ 6००५० भ पिन तोति माननम 

१ ज, ` विरेषे प्रः । 



[ मजस्कलो०४५ | भ्रीमद्धगबद्रीवा । ७५ 
¢ €^ अधिकरणे विषये वा प््याप्तुल्यत्वात् । विधीयत इति कर्मकर्परि चकारः । पमा 

न क 06 0 -- € ५ न ११ (न धीयतेऽस्मिन्पवेमेति व्युत्पत्या स्मधिरन्तःकरणं वा परमात्मा वेति नाप्रपिदधार्थकृल्प- 
नम् । अहं ब्रह्मल्यवस्यानं पमापिप्तननिमिततं व्यवप्रायासिका बुद्धिर्नेतप्त इति व्या- 

(न ख्याने तु छूदि्वाऽऽहना । अयं मावः--यद्यपि काम्यान्यश्चिहोत्रादीनि शुद्धचभम्यो न 
विशिष्यन्ते तयाऽपि फटामिपतंिद प्ाऽऽशयुद्धि सेपादयन्ति । मोगानुगृणा तु 

क + [9९ शुद्धिन ज्ञानोपयोगिनी । एतैव दरयितुं मेगेशव्प्रपक्तानामिति पुनस्पात्तम् । 
फटाभिर्धधिमः ण तु कृगानि ज्ञानोपयोगिनीं शुद्धिमादधतीति सिद्धं विपधिदवि- 
पञ्चितोः फटे उदम् । विस्तरेण चेतदरमे प्रतिपादयिष्यते ॥.४२ ॥ ४३॥ ४४॥ 

भ्रौ ° दी त कामिनोऽपि कष्टान्कामंन्विहाय व्यवप्तायातििकामेव बुद्धि शि 
न कुरति तत्राऽऽइ-यामिति । पृषतां पुषिितविषतावदापातरमणीयां प्रकृष्टां पर- 
माथफरपरामेव वदनि वाच॑ घखगीरिफश्शुतिं ये तेषां तया वाचाऽपतचेतपां व्यव- 
सायःसिका बुद्धिः समाधौ न विधीयत इति तूर्यिनान्वयः । किमिति तथा वदन्ति 
यतोऽविपश्चितो मूढाः । तत्र हेतुः-वेदे ये वादा अथवादा: “अक्षय्यं ह वै चातु्मास्य- 
धाजिनः सूक्तं मति" ५अपाम सोमममृता अमम" इत्याय्यासतेष्वव रताः प्रीताः। अत 
एवातः प्रमन्यदीश्वरतसं प्राप्यं ना्तीतिवेदनशीशः ॥ ४२ ॥ 

अत एव-- कामात्मान इति । कामात्मानः कामाङ्कचित्ताः । अतः स्वगं एव 
परः पुरुषार्थो येषां ते, जन्म च त्र कर्माणि च तत्फडानि च प्रददातीति तथा ताम्, 
भेगेशवर्ययोरगतिं प्राप प्रति साधनता ये क्रियाविरेषास्े बहा यस्यां तां प्रबदन्ती- 
त्यनुषङ्धः | ४३॥ 

ततश्च--मोगौशयमक्तानामिति। मेगेशर्षयोः प्रसक्तानाममिनिविष्ठानां तया 
पुषितया वाचाऽपहृतमाङृष्टं चेतो येषां तेषां समाधिश्िततेकाग्यं प्रमेश्वरैकाम्यामिमु- 
सत्वं तक्षिनिश्वयालिका बुद्धि विषीयते । कमकतरि प्रयोगः, नोत्पयत 
इत्यथे; ॥ ४४ ॥ | 
म दी०-ननु सकामानां मा मूद्राह्ायरोषाद्यवप्तायासिका बुद्धिः, निष्का. 

माना(णां) तु व्यवत्तायालकबुद्या कमे कुवतां कर्॑स्वामाव्यात्छगीदिफश्परा्तौ 
्तानप्रतिनन्धः समान इत्याशङ्कघ।ऽऽह- 

मरण्यविषया वेदा निध्ैगुण्यो भवान ॥ 
निदो नियसच्चस्थो नियगक्षेम असिवान् ॥ ४५॥ 

प्रयाणं गुणानां केम बरेगण्यं काममूहः सं्तारः । स्त॒ एव प्रकारयत्वेन विषयो 

१. घ्. इ, च, छ, ज, प्न, मानि २ क, ज, वन्! । 
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[ अ°स्छ्रो०४५ | श्रीपद्धगपद्रीता । ७७ 

उदपाने क्ुद्रनहाशये, जातावेकवचनं, यावानर्थो यावत्ल्लानपानादि प्रयोजनं 
मवति प्रवैतःपषटुतोदके महति जलाशये तावानर्थो मवत्येव । यथा हि पवतनि्षराः 
सवेतः छवन्तः कचिदुपत्यकायमिकत मिन्ति तत्र प्रत्येकं जायमानमुदकप्रयोजनं 
समुदिते सुतरां मवति स्वेषां निद्वराणामेकतरेव कापतरेऽन्तमावित्। एवं स्वषु 
वेदेषु वेदोक्तेषु काम्यकमैपु यावानर्थो दैरण्यगर्भनन्दपर्यन्तस्तावाविनानतो न्यच 
साक्षात्छृतवतो ब्राह्मणस्य नह्य बुमूषोगवत्येव । प्षद्रानन्दानां बरह्मानन्दांरात्वा्तत् 
ुद्रानन्दानामन्तमबात् । “ एतस्यैवाऽऽनन्दस्यान्यानि पूतानि मात्रामुपजीवन्ति " 
इति श्रतेः । एकस्याप्यानन्दस्याविद्याकस्पिततत्तदुपाधिपरिच्छेदमादायांशांशिव्यप- 
देश्च आकाशस्येव घटाद्यवच्छेदकरपनया । तथा च निष्कामकर्मभिः शुद्धान्तःकरणस्य 
तवाऽऽत्मन्नानोदये परवरह्मानन्दप्रा्िः स्यात्तयेव च सर्वानन्दप्राप्तो न कुद्रानन्दाप्रा- 
हिनिबन्धनवेयग्यावकाशः | अतः परमानन्दप्रापकाय त्वन्ञानाय निष्कामकर्माणि 
कर्वित्यमिप्रायः । अन्न यथा तथा मवतीतिपदत्रयाध्याहारो यावांस्तावानितिपदद्रया- 

(र 

नुषङ्गश्च दाष्टनितके द्रषम्यः ॥ ४६१ ॥ 

श्री° दी ०--ननु वेदोक्तनानाफटपसित्यागेन निष्कामतयेश्वराराधनविषया व्यव- 
५ (५. पतायाभिका बुद्धिस्तु कुबुद्धिरेवेलाशर्क्याऽऽह-- यावानिति । उदकं पीयतेऽसि- 

2 ५ ^< 

५ न्ितयुदपानं वापीकूपतडागादि तसिन्छस्पोदक एकच कत्त्स्यारथस्यापंमवाततत्र तत्र 
परिभमणेन विभागज्ञो यावान्ल्ानपानादिर्थैः प्रयोजनं मवति तावान्परवोऽप्यथैः पवै- 
तःपंषटुतोदके महाहृद एकत्रैव यथा मवति एवं यावान््वषु वेदेषु तत्तत्कमफर्ट्पोऽ- 
येसतावान्पर्वोऽपि विजानतो व्यवप्तायात्मकबुद्धियुक्तस्य बाह्मणप्य ब्रहमनिषठस्य भवत्येव 
ब्रह्मानन्दे ्षद्रानन्दानामन्तभूतत्वात् , “ एतस्येवाऽऽनन्दस्यान्यानि भूतानि मात्राुप- 
जीवन्ति” इति श्रुतेः । तस्मारियमेव बुद्धिः पूबुद्धिरित्यथः ॥ ४६ ॥ 

म० दी०-ननु निष्कामकर्ममिरातमज्ञानं संपा परमानन्दप्राप्तिः क्रियते चे- 
दाऽऽत्मज्ञानमेव तर्हि संपा किं बहायातः कर्मभिर्वहिरङ्पाधनमूतैरितयारङ्याऽऽह- 

कमण्येवापिकारस्ते मा फरेषु कदाचन ॥ 
मा कर्मफलैतरमा ते सङ्गोऽस्छकर्मणि ॥ ९७ ॥ 

ते तवाशुद्धान्तःकरणस्य ताचिकज्ञानोत्पत्ययोग्यस्य कर्ण्येवान्तःकरणश्चोधकेऽ- 
धिकासे मयेदं कर्त्यमिति बोधोऽसतु न ज्ञाननिष्ठाूपे वेदन्तवाक्यविचारादौ । कमं 
च वुरयतस्तव तत्फटेषु खगादिषु कदाचन कस्यां विदप्यवस्थायां कमनुषठानात्पगृर्ष्व 
तत्काले वाऽधिकारो मयेदं मोक्तव्यमिति बोधो माऽस्तु । ननु मयेदं मोक्तम्यमितिबु- 

१ख,ग, ड, च, ज ष. "कूपादि । 



७८  प्रधुमूदनपतरखतीधीधरसामितरतदीकाभ्यां समेता-[अ ररर ०८] 

दधयमवेऽपि कर्मं स्वपामथ्यदेव फं जनयिष्यतीति चेत्ेयाह--मा कर्मफलहेतुमूः, 
फलकामनया हि कमे कवन्फषप्य हैतरत्पादको मवति । त्वं॑त॒ निष्कामः सन्कर्मफ- 
ट्हेतमी भः । न॒हि निष्ामेन(ण) मगवदपणवद्धया कृतं कमं फलाय कल्पत 
इत्युक्तम् । फलाभवि फं कमणेत्यरत आह-मा ते सङ्गोऽस्त्वकमंणि, यदि फल 
नेष्यते रिं कमणा दुःखहूपेणेति अकरणे तव प्रीति भत् ॥ ४७ | 

श्री ° ठी० ताहि सवकम॑फलाने परमेश्वराराधनारेव मविप्यन्तीत्यमिप्र॑धाय 

प्रवतेत्याशङ्कय तद्रारयत्नाह --कमेण्येबेति । ते तव ॒तत्सज्ञानाथनः कमेण्येत्ामि- 
कारः । ततफटेषु बन्धहेतुप्वधिकारः कामो माऽस्तु | ननु कर्मणि कृते तत्फलं स्याद्र 
मोजने कृते तृ्िवदिवयशङ्कयाऽऽह-- मा कमफलहेतुभूः । कफ प्रवृत्तिहेतुरयस्य 
तथामूनो माभूः | कामितस्येव स्वग।देनियोज्यविशेषणलेन फष्त्वादकापितं फलं न 
स्यादिति भावः । अत एव फं बन्धकं भविष्यतीति भयादकर्मणि कर्माङ्गरणेऽपि तव 
सद्धो निष्ठा माऽस्तु ॥ ४७ ॥ 

म० दी ०-- पूर्वोक्तमेव विवृणोति 

यागस्थः दधुर् कमाणि सङ्गं यक्सा धनंजय ॥ 
पिद्धय।पेदयोः समां भूवा समसं योग उच्यते ॥४८॥ 

हे धन॑नय त्वं योगस्थः सन्पङ्गं फटाभिलाषं कतृतवामिनिवेशं च त्यक्त्वा कर्माणि 
कुर् । अत्र बहुवननात्कमैण्येवाप्िकरारस्त इलयत्र जातवरेकवचनम् । सङ्गत्यागो पाय- 
माह --तिद्यपिद्योः समो सूत्वा फटपिद्धौ इषं फटापिद्धौ च विषादं लकंतवा केव- 
ठमीश्वराराधनवुद्धया कमाणि कुित्यथैः । ननु योगरब्देन प्राकर्मोक्तम् । अत्र तु 
योगस्थः कमणि कुर्वतयुच्यते । अतः कथमेतद्ोदधु शक्यमित्यत आह--सरमत्वं 
योग उच्यते । यदेतत्िद्य च्यः समत्वमिदमेव योगस्य इत्यत्र योगङठदेनोच्यते 
न त॒ कर्मेति न कोऽपि विरोध इत्यथैः । अत्र प्ञधेप्योत्तरार्भेन भ्यास्यानं क्रियत 
इत्य५नरूक्या१।त माप्यकर।र।यः पन्थाः । “ुखद्ःखे समे कृत्वाः; इत्यत्र जयानय- 

साम्येन युद्धमात्रकतंन्यता प्कृतत्वाटुक्ता । इह तु दष्टाषटपर्वफठपश्ागेन सवकरम- 
कतेव्यतेति विशेषः ॥ ४८ ॥ 

श्री० री°--कं ति--योगस्थेः इति योगः परमश्वरकपरता तत्न स्थित 
कमणि कृ । तथाऽपि पङ्कं कतत्वाभिमितरेश्ं त्यक्त्वा केवरूमीश्वराश्रयेणेव कुर । 

त्फट्य ज्ञानस्यपि पिद्यपिद्योः समो भत्वा केवटमीश्वरपणषेव कुर् । यत एवं- 

मृतं प्मत्वमेव योग उच्यते सद्धिः, चित्तप्माधानद्धत्वात् ॥ ४८ 

१क.ख.ग.घ.रद.च.छ.ज.न,श्थास्*! २ च. 'राथेमेव । 



[० रो" ४९५०] श्रीपद्धगवह्यैता । ७९ 

भण र०-नन कि कमानुष्ठानमेव पुरुषार्थो येन निष्फलमेव पदा कतव्यमित्य- 
च्यते ^ प्रयाजनमनुद्िरय न मन्दोऽपि प्रवतेते " इति न्यायात्, तद्वरं फटकामनयेव 
कमानुष्ठानमिति चेन्नलाह- 

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्नंजय ॥ 
बद्ध। शरणमनिच्छ कृपणाः फएरदेतवः ॥ ४९ ॥ 

ुद्धियोगादात्मयुद्धिाधनमूतानिष्कामकमेयोगादूरेणातिविप्रकर्षेणावरमधमं . कर्म 
फलडाभिपतधिना क्रियमाणं जन्ममरणहेतुमूतम् । अथवा परमात्मवुद्धियोगाहूरेणावरं 
सवेमपि वमे हि यस्माद्धि धनंनय तस्माद्बुद्धौ परमातमबरदधौ सवी नथ॑निवर्विकायां शरणं 

तिजन्धकपापक्षयेण र्कं निष्कामकमयोगमचिच्छ कतुमिच्छ । ये तु फलहेतवः 
फटकामा अवरं कम॑ कुर्वनित ते कृपणाः सवदा जन्ममरणादिषदीयन्त्रभमणेन पर्- 
वक्षा अत्यन्तदीना इत्यथैः । “यो वा एतदक्षरं मागमविदित्वाऽप्माह्ोकाल्रैति प 
कृपणः ? इति श्रुतेः | तथा च त्वमपि कृपणो मा मूः जतु सवीनेधेनिवतैकातमज्ञा. 
नोत्पादकं निष्कामकमयोगमेवानुतिष्ठलयमिप्रायः । यथा हि कृपणा जना अतिदधःसेन 
धनमनयन्तो यक्किचिदृष्टमुखमात्रह्टोमेनः दानादि जनिते महत्पुखमनुमवितुं न शक्नुव. 
न्तीत्यात्मानमेतर वञ्चयन्ति तथा महता दुःखन कपानि कुत्रणाः श्ुदफडमात्रहोमेन 
परमानन्दानुमवेन वशिता इत्यहो दौरमाग्यं मौढ्यं च तेषामिति कृपणेन 
ध्वनितम् ॥ ४९ | 

भ्री° दी ०--काम्यं तु कमातिनिकृष्टमियाह-- दूरेणेति । बुद्धया ग्यवस्ताया- 
तिमिकया कृतः कमेयोगो बुद्धियोगः, वृद्धिमाधनमूतो वा, तस्मात्सकाशादरन्यत्काम्यं 
करम दूरेणावरमलन्तमपङ्ृष्टम्। हि यस्मदिषे तस्माद्बुद्धौ ज्ञाने शरणमाश्रयं कमेयोग- 
मचिच्छानुतिष्ठ । यदा बुद्धो शरणं तरातारमीश्वरमाश्रवेत्यथेः । फर्हेनवस्तु सकामा 
नराः कृपणा दीनाः । ५ यो वा एतदक्षरमविदित्वा गागपस्माष्छोकाल्ति प कृपणः " 
इति श्रुतैः ॥ ४९. ॥ 

मर० टी०--एं बुद्धियोगामवि दोषमुक्त्वा तद्धवि गुणमाह- 

बाद युक्त] जहात।ह उम सुकतद्ष्कृत ॥ 
न 

तस्माद्यागाय यज्यख यागः कमसु 1 शम् ॥५०॥ 
इह कमेमु बुद्धियुक्तः समत्ववुद्या युक्तो जहाति परित्यजति उभे पुकृष्दुण्डृते 

पण्यपपि सत्तरृद्धिज्ञानप्रापिद्ररेण । यस्मादेवं तप्मात्मत्वनुद्धियोगाय तवं युञ्यस्व 
१५ [8 ^ ल भ ¢ वटप्वोदयुक्तो भव । यसमादीदशः समल्वबुद्धियोग ईश्वरापितचेतपः कमेसु प्रवतेमानघ्य 

५ 

कोशं कुशरमावो यदहन्धरेतृनामपि कर्णां तद्रमावो मोक्षप्यवपायित्वं च तन्मह्- 



८० म्ुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिष्तरीकाभ्यां समेता-[अ०स्दरो०५१] 

त्कौशषं प्तमत्वुद्धियुक्तः कर्मयोगः कर्मालमाऽपि सन्दुष्टकर्मक्षयं करोतीति महाकु. 
र्त्वं तु न कुशो यतशेतनोऽपि सन्जातीयदृषटक्षयं न करोषीति व्यतिरेकोऽत्र 
ध्वनितः । अथवा--इह पमत्वबद्धियुक्तं कमणि कृते परति परच्वशुद्धदरारेण बुद्धि- 
युक्तः परमात्मपाक्षा्तापवान्पद्वहत्युमे सुकृतदुष्कृते । तस्मात्समत्ववुद्धिगुक्ताय कर्म. 
योगाय युज्यस्व । यप्नाकर्मु मध्ये प्मत्ुद्धियुक्तः कर्मयोगः कौशठं कुशलो इ&- 
कमूनिवारणचतुर् इत्यथः ॥ ९० ॥ 

भ्री° दी ०--वुद्धियोगयुक्तसतु श्रेष्ठ इत्याह--बद्धीति । स॒क्ृतं खर्गादिप्रापकं 
दुष्कृतं निरयादिप्रापकं ते उमे इहेव जन्मनि परमेश्वरप्रप्ादेन जहाति त्यजति । 
तस्मायोगाय तद्थीय कर्मयोगाय युज्यस्व घर | यतः कर्ममु यत्कौशरं बन्धकाना. 
मपि तेषामीश्वराराधनेन मेक्षपरतवप्पादनचातुयं स्र एव योगः ॥ ९० ॥ 

प्र० टी०-ननु दुष्कृतहानमयेक्षिते न तु सुकरतहानं पृरपाथभ्रं शापत्तेहि्याशङ्कय 
तुच्छफरत्यगेन परमपुरुषाथेप्रातिं फटमाह-- 

£ * बी (कप + ^ 

कर्मज बुधयुक्ता ह एड स्यक्ा मनार्षणः ॥ 

जन्मबन्धविनिुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥ 4१ ॥ 
समत्वबुद्धियुक्ता हि यस्मा्तमनं फलं त्यक्तवा केवटमीश्वराराधना्थ॑कर्मागि 

कुवीणाः प््ृद्धिद्ररेण मनीषिणस्तक्छमस्यादिवाक्यजन्यात्मममीषावन्तो मवन्ति । 
ताराश्च सन्तो जन्मात्मकेन बन्धेन विनिभक्ता विरशषेणाऽऽद्यन्तिकत्वक्षणेन निरव- 
शेषं मुक्ताः पदं पदनीयमात्मतच्वमानन्दल्यं ब्रह्मानामयमविचातत्कार्यासकरोगरहित- 
मभयं येक्षाख्यं पुरुषार्थं गच्छन्यमेदेन प्राप्रुबन्तीलयथः । यस्मादेवं फलकामनां 
तयक्त्वा समत्वबरुद्धया करमाण्यनुतिष्ठनतक्तेः कतान्त.करणङद्धयस्तच्वमप्यादि प्रमाणो- 
त्प्ातमतच्छज्ञानविनष्टा्ञानतत्कायाः सन्तः सकठानथनिधरत्तिपरमानन्दप्रापतिरूपं 
मेक्षार्यं विप्णोः परमं पदं गच्छन्ति तस्माच्रमपि यच्छरूयः स्यान्िश्चितं ब्रूहि तन्म 
इत्युक्तः श्रेयो जिन्नासुरेवेविधं कभेयोगमनुतिष्ठेति मगवतोऽमिप्रायः ॥ ९१ ॥ 

श्री ° टी ०--कर्मणां मेक्षप्ताधनत्वप्रकारमाह--कपति । कर्मजं फं लयक््वा 
केवलमीश्वराराधना्थं कम कुबौणा मनीषिणो ज्ञानिनो भूत्वा जन्मरूपेण बन्धेन विनि. 
मुक्ताः सन्तोऽनामयं पर्वेपद्रवरहितं विष्णोः पदं मेक्षास्यं गच्छनि ॥ ९१ ॥ 

म० दी०-एवं कमौण्यनुतिष्ठतः कदा मे सच्च्रद्धिः स्यादित जाह-- 

यदा ते मोहकरिर बद्धिन्यतितरिष्यति ॥ 
तदा गन्ताि निवेदं श्रोत्यस्य श्रुतस्य च ॥ ५२॥ 

३ख.ग.घ. ड, च.छ.ज ञ्च, जञ, ^रयग्राः। 



[भ० स््नो०५३] श्रीमद्रगवद्मीता । ८१ 

न द्यतावता कठेन परचछङ्ुद्धि्भवतीति काटनियमोऽल्ति । किंतु यदा यसिन्कारे 
ते तव बुद्धरन्तःकरणं मोहक ्यतिरिष्यति अविवेकात्मकं काट्ष्यमहमिदं ममे 
द् मत्या्ज्ञानविरतितमतिगहनं भ्यतिक्रमिष्यति रजसतमोमटमपहाय शुद्धमावमाप 
तस्यते इति यावत् । तदा तस्मिन्कठे श्रोतव्यस्य श्रतध्य च कर्मफट्स्य निर्व 

तष्ण्यं गन्ताप्ति प्राप्नाति । ̂“ परीक्ष्य छोकान्कमेचितान्राह्मणो निरवैदमायात् ” इति 
युतः । नवदन फटनान्तःकरणद्य द्ध ज्ञास्यप्रीदयामप्रायः ॥ ५२ ॥ 

श्री दी ०--कदा तत्पदमहं प्राप्प्यामीत्यपक्षायामाह यदेति द्वाम्याम्--मोहो 
देहादिष्वात्मबुद्धिस्तदेव कचं गहने कटि गहने विदरित्यमिधानकोशस्म्रतेः । तत- 
श्ायमथः--एवं परमेश्वराराधने क्रियमाणे यदा तत्प्रसादेन तव बुद्धिरदेहामिपानखक्षणं 
म।हमयं गहनं दुग॒विरेषणातितरिष्यति तदा श्रोत्यस्य श्रतस्य चार्थस्य रवद 
वेराग्यं गन्ताति प्राप्स्यति । तयोरनुपदियतेन जिज्ञाततं न करिष्यपीलर्षः ॥ ९२ ॥ 
 म० दर-अन्तःकरणड्द्धयवं जातनेवेदस्य कदा ज्ञानप्रापिरिलयपेक्षाया 

माह -- 

श्रतिविप्रतिपत्ना ते यदा स्थास्यति निश्वङा ॥ 
समाधावचला ब्ुद्धस्तदा यमरमवाप्स्याप्त ॥ 4२॥ 

ते तव बुद्धिः श्रुतिमिनीनाविधफरश्रवणेरकचिरिततात्पषिप्रतिपन्नाऽनेकविवपंश- 
यविपथा्तवच्वेन विक्षिप्ता प्राक, यदा यस्मिन्काले शद्धिजविमेकजनितेन दोषदशीनेन 

९५, श 

त विक्षेपं परियज्य समाधौ परमात्मनि निश्चला जाग्रत्छम्रईशेनलक्षणविक्षपरहिताऽ- 
चटा सुषुपधिमृछास्तन्धी मावादिषूपटयटक्षणचहछनराहिता सती स्थास्यति छयविक्चेपट- 
क्षणो दोषो पाशे्यञ्य प्माहिता भविष्यतीति यावत् । अथवा निश्वहाऽप्तमावनाविप- 
रीतभावनारहिताऽचला दीषकालादरनेरन्तयपरत्कारपेवनेविनातीयप्र्ययादृषिता सती 

[भक ९ 

निवतिप्रदीपवदात्मनि स्थास्यतीति योजना । तदा तस्मिन्काछे योगं जीवपरमासेक्य- 
रक्षणं तच्छमस्यादिवाक्यनन्यमखण्डपराक्षात्कारं सवयोगफमवाप्स्यत्ति । तदा पनः 

पाध्यान्तयमावात्कृतकृप्यः स्थितप्रज्ञं भविष्यसीत्यमिप्रायः ॥ ९३ ॥ 

श्री° दी०-- ततश्च श्रुतीति । श्रतिमिनीनविदिकटेकिकाथेश्रवेषिप्रतिपन्नेतः 
पृते वि्षप्रा सती ते तव बद्धियदा समाधौ स्थास्यति समाधीयते चित्तमप्मिन्निति 

~ (~ ५, 

पमाः परमेश्वरस्तास्मानेश्चा विषयान्तरेरनाक्रषए्टाऽत एवाचहाऽम्याप्तपटत्वेन तन्नेव 

स्थिरा च मती तदा याग याोगफट तच्वन्ञानमवाप्स्यापे ॥ ५३ ॥ 

म० टी०--एं ठन्धावपतरः स्थितप्रज्नरक्षणे ज्ञातुम्मून उवाच । यान्येव हि 
[च् क 

जनीबन्युक्तानां रक्षणानि तान्येव मुमृक्षणां मोक्षोपयमृतानीति मन्वानः- 9 ५, 
११ 



८ प्रधुमूदनसरस्वतीश्रीपरस्वापिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ° सर ०५५) 

तथा सुखेषु प्र्वपरिणामरूपप्रीत्यात्मकानित्तवृत्तिविरोपेषु तिविधेषु प्रारब्धपुण्यकमे- 
प्रापितेषु विगतस्छह आगमितजातीयपुखष्एहारहितः । शहा हि नाम पुखानुमव- 
काटे तजातीयपुखस्य कारणं षममननुष्ठाय वृथैव तदाक्राङ्क्षाूपा तामसी चित्त- 
वृततिर्भान्तिरेव । पा चाविवेकिन एव जायते । न हि कारणामवे कार्थं मवितुमहंति । 
अतो यथा स्ति कारणे कार्यं मा मृदिति वृथाकाट्क्ा्य उद्वेगो कििकरिनो न सेभ- 
वति तथेवाप्ति कारणे कार्यं भूयादिति वृथाकाङ्क्षारूष तृप्णालिका स्हाऽपि 
नोपपयते प्रारब्धकर्मणः सुखमात्रप्रापकत्वात् । हरषीत्मिका वा चित्तवृत्तिः 
सपहाशग्देनोक्ता । साऽपि भ्रानतिरेव-अहो धन्योऽहं यस्य ममेदृशं सुखमुपस्थितं 
को वा मया त॒स्य्िमवने केन वोपायेन ममेदृशं सुखं म विच्छियेतेतयेवमा- 
तिकोत्छुह्धतापा तामप्ी चित्तवरततिः । अत एवोक्तं माप्ये-““ नाभिरिवेन्धनाचा- 
धाने यः सुखान्यनुविवते स्त॒ विगतस्पृहः ” इति । वक्ष्यति च--“ न प्रहृषये- 
लियं प्राप्य नोद्धिजत्प्राप्य चाप्रियम् ` इतति । पराऽपि न विवेकिनः परम 
वति भरानितत्वात् । तथा वीतरागभयक्रोधः । रागः रोमनाध्याप्तनिवन्धनो 
विषयेषु रज्जनात्मकधचित्तवृ्तिविशेषोऽव्यन्तामिनिवेशरूपः । रागविषयस्य नारके 
पमुपस्यिते तत्निवारणापामस्यैमात्मनो मन्यमानस्य दैन्यात्मकशित्तृक्तिविशेषो 
मयम् । एवं रागविषयविनाशके समुपस्थिते तन्निवारणप्तामथ्य॑मात्मनो मन्य 
मानस्याभिज्वहनात्मकशित्तवृत्तिविशिषः क्रोधः । ते पर्वे विप्ययरूपत्वाद्िगता 
यस्मात्स तथा । एतादृशो मुनिमेननशीरः संन्यापीं स्थितप्रज्ञं उच्यते । 
एवेटक्षणः स्थितधीः स्वानुमवप्रकटनेन शिप्यरिक्षाथमनुद्धेगनिष्पहत्वादिवाचः प्रमाप 
इत्यन्वय उक्तः| एवं चान्योऽपि ममृकष्ुःखे नोद्धित्ुते न प्रहप्यत्, रागभ- 
यक्रोधरहितय मवेरित्यमिप्रायः ॥ ९६ ॥ 

भरी° दी०--किं च--दुःखोष्विति । दुःखेषु प्रा्प्वपि अनुद्धिमकषुमितं मनो 
यस्य सः । सुखेषु विगता सहा यस्य सतः । तत्र हेतुः-- वीता अपगता रागभयक्रोधा 
यस्मात् । तच रागः प्रीतिः । स मुनिः स्थितधीः स्थितप्रज्ञ इत्युच्यते ॥ ५६ ॥ 

म० दी०--किं च-- 

युः पवेतरानमिशनेहस्तत्तसाप्य शुभाग्युमम् ॥ 
नाभिनन्दति न देष तस्य प्रज्ञा प्रतिष्टिता ॥ ५७ ॥ 

सवेदेषु जीवनादिष्वपि यो मुनिरनमिलेहः, यस्षिन्सलयन्यदीये हानिवृद्धी खसि- 
ननरोप्येते स तादरोऽन्यविंषयः प्रेमापरपयीयस्तामप्तो वृत्तिविशेषः लेहः प्वैप्रकारेण 
तद्रहितोऽनमिननेहः । भगवति परमात्मनि तु सर्ैथाऽभिल्ञेहवान्मवेदेव, अनालन्नेहा- 



[अरस्ने०५८] भ्रीमद्धगवह्रीता । ८५ 

माव्य तदथत्वादिति द्रष्टम्यम् । तत्तस्रारन्धकमैपरिप्रापितं शुभं पुखहेतुं विषयं 
पराप्य नामिनन्दति हषविरोषपृरःसरं न प्रशंप्तति । अश्म इःखहेतं विष्यं प्राप्य 
न दवेष्टि अन्तरपूयापुषकं न निन्दति । अन्नप्य हि सखतः सकट्ादिः स 
शुभो विषयप्तदुणकथनादिप्रवतिका षीवृत्तिभरौनिरूपाऽमिनन्दः । प्त च तामप्तः, 
तद्ुणकयनादेः परप्ररोचनाथत्वामविन व्यर्थत्वात् । एवमपयोत्पादनेन दुःखतः 
परकीयविद्याप्रकषादिरेनं प्रत्यशुमो विषयसतननिन्दादिप्रवतिका भानिह्पा ीषृर्षः 
सोऽपि तामप्त, तननिन्दाया निवारणा्थत्वामावेन व्यर्थत्वात् । तावमिनन्ददरेषौ 
भ्रानिषूपौ तामपो कथमभ्राने इद्धप्तसे स्थितपज्ञे संमवतां तस्मादिचाछ्का- 
भावात्तप्यानमिनल्नेहस्य हेषविषादरहितस्य मुनेः प्रज्ञा परमात्मतत्छविषया प्रतिष्ठिता 
फ़पयवप्रायिनी प स्थितप्रज्ञ इत्यथः । एवमन्योऽपि मुमुक्षुः पषजानमिन्ेहो मवेत् | 
शमं प्राप्य न प्ररोपेत्, अश्ुमं प्राप्य न निन्देदियमिप्रायः। अत्र च निन्दाप्रश्- 
सारिरूपा वाचो न प्रमातेति प्यतिरेक उक्तः ॥ ५७ ॥ | 

श्री° टी०--कथं प्रमापेतेलस्येत्तरमार--य इति । यः सवैर पुत्रमित्रारिष्वमि 
अनिलेदः सेहदुन्यः । अत, एव वाधितानुवृत्या तत्तच्छुममनुशूढं प्राप्य नाभि- 
नन्दति न प्रशप्तति । अशुभं प्रतिकं प्राप्य न द्वेष्टि न निन्दति। किंतु केवटमु- 
दाप्तीन एव भाषते, तस्य प्रज्ञा प्रति्ठितेद्यथः ॥ ९७ ॥ 

म० दी०-ददानीं किमासीतेति प्रशषस्योत्तरं वक्तमारमते मगवान्षड्मिः छे्रैः। 
तच प्रान्धकमेवशादूव्युस्थानेन विक्िप्तामीन्द्ियणि पुनरुपप्ंहय समाध्यथमेव स्थित 
प्रजतस्योप्वेशनमिति दशयितमाह-- 

यटा सहत चाय कूमाञ्ङ्नावि सवञ्चः ॥ 

इ [््रयाणा््रयाधम्यस्तस्य प्रज्ना प्राताएता ॥ {८ ॥ 
अयं व्युत्ितः सवशः सवाणीद्धियाणीन्धियारथम्यः राब्दादिम्यः सर्वस्य । चः 

पुनरथ । यदा संहरते पुनरुपसंहरति संकोचयति । तत्र दृष्टान्तः कुरमोङ्गानीव । 
तदा तस्य प्रजा प्रतिष्ठितेति स्पष्टम् । पृवे्छोकाम्यां व्युत्थानदश्चायामपि सकर्ता- 
मसवृ्यमाव उक्तः । अधुना तु पुनः समाध्यवस्थायां सकलवृत्यमाव इति 
विशेषः ॥ ९८ ॥ 

श्री री ०--किं च--यदेति ! यदा चाये योगीद्धियाथैस्पः सन्दादिभ्यः पतका- 
हादिद्धियाणि संहरते प्रलयाहरति । अनायापेन संहारे दृष्टनतः--अस्गानि करच- 

(नक 

रणादानि कूम यथां स्वभावनवाऽऽकर्षेति तद्वत् ॥ ९८ ॥ 

म० ठी०--ननु मृदस्यापि रोगादिवशाद्विषयेम्य इन्दरियाणामुपपतहरणं मवति 
तत्कथं तस्य प्रजा प्रतिक्छित्युक्तमत आद- 



८६ परुमूदनसरस्तीभीधरस्वामिकृतदीकाभ्या समेता-[अ °र्ो ०५९-६०] 

विषया विनिवत॑न्ते निराहारस्य हिनः ॥ 
रपव रसोऽप्यस्य परं शृ निवततते ॥ ५९ ॥ 

निराहारस्येद्धिःेविषयाननाहरतो देहिनो देहाभिमानवतो मृदस्यापि रोगिणः 
कष्ठतपखिनो वा विषयाः इढरदयो विनिवतैन्ते क तु र्वरजं रप्स्तप्णा तं वजँ 
यित्वा । अज्ञस्य विषया निवतैने तद्विषयो रागस्तु न निवत इत्यथैः । अस्य तु 
स्थितप्रज्ञस्य परं पुरुषाय दृष्ट तद्ेवाहमस्मीति साक्षात्कृत्य सितस्य रपोऽपि 
ुद्रपुखरागोऽपि निवत । अिशव्दद्धिरयाश्च । तथाच यावानयं इयारौं व्याख्या- 
तम् । एवं च परागविषयनितरत्तिः पिथितेपरज्तलक्षणमिति न मृढ व्यमिचार् इत्यं 
यस्मान्नाप्तति परमात्मप्ठम्यग्रीने प्तरागविषयाच्छदस्तस्मात्परागतरिपयाच्छिकाया 

प्म्यग्दशरनात्मकायाः प्रज्ञायाः स्यथ महता यत्न सपादयःरदयामप्रायः ॥ ५९ ॥ 

श्रीण्टी--नन् नेन्छियाणां विषवेष्यप्तृत्तिः स्थितप्रज्तस्य रक्षणं मवितुमहति 
लडानामातुराणामुपवप्तपराणां च विषयेप्वप्रवृत्तर विशेषत्तताऽऽह--विपरया इति । 
इन्द्ियेिषयाणामाहरणं मरहणमाह।रः । निराहारस्यन्दविषयग्रहणमद्ुवैतो देहिनो 
देहाभिमानिनोऽन्तस्य विषया विनिवर्तन्ते तदनुभवो निवत इत्यथेः। कंतु रपो 
रागोऽमिदपषलतदर्मम् । अभिदाषस्तु न निवतैत इत्यथैः । रसोऽपि रागोऽपि परं 
परमात्मानं दृषट्ञप्य स्थितप्रज्ञस्य सतो निवरतैते नयतीयथैः । यद्वा निराहारस्यो- 
पवाप्तपरस्य विषयाः प्रायशो तरिनिवतैन्ते पुषापतक्तप्य शन्दस्पशायपेक्षामावात् । 
परंतु रप्तवभेम् । रपतपिक्षा तु न गिवते इत्यथैः । शेषं समानम् ॥ ९९ ॥ 

प० दी०-तत्र प्रज्ञास्थैर्ये बह्येन्धियनियहो मनोनिप्रहश्चप्राधारणं कारणं तदु- 
मयामवे प्र्ञानाशदशेनादिति वक्तं बाहयद्धियनिग्रहामवे प्रथमं दोपमाह-- 

क (~ (0; 

यतता द्यप कन्तय पुरूषस्य [वपात्रतः॥ 
~. + थी [षे # ॐ ॥ 

इ।धरयाण प्रमाथं हरन्त प्रसभम् मनः ॥ ६० ॥ 
हे कोन्तेय यततो मयो मूयो विषयदोषदशैनातमकं यत्नं॒कुर्वतोऽपि, चक्षिङो 

स्त्त्विकरणादनुरात्तेतोऽनावदयकमात्मनेषदमिति ज्ञापनात्परस्मेपदमविरुद्धम् । विपश्चि- 
तोऽत्यन्तविवेकरिनाऽपि पुरुषस्य मनः क्षणमाजं निर्विकारं कृतमर्पीन्धियाणि हरन्ति 

क भ क 

विकारं प्रापयन्ति । नन् विरोधिनि विवेके सतति कृतां विकारप्रा्तितत्नाऽऽह--प्रमा- 

थीनि प्रमथनरीदखानि अतिनद्रीयस्ताद्धिविकोपमदनक्षमाणि | अतः प्रसमं प्रमह्य बरा- 

त्कारेण परमलेव विपञ्चिति स्वामिनि विवेके च रक्षके सति पवप्रमायित्वादवेन्रिगाणि 

विवेकनप्र्ञायां प्रविष्टं मन्तः प्रच्याव्य खविषयाविष्टलेन हरन्ती: । हिशब्दः 
परपिद्धि योतयति । प्रपिद्धो द्ययमर्थो छोके यथा प्रमाथिनो दस्यवः प्रप्रममेव धनिनं 



[न° रशमि, ६१-६१] श्रीपद्धगबट्रीवा । ८७ 

धनरक्षकं चाभिभूय तयोः परयतोरेव धनं हरन्ति तथेन्दियाण्यपि विषयसंनिधाने मनो 
हरन्तीति ॥ ६० ॥ 

[७ 

भ्री° टी ०- इन्द्रियपंयमं विना तु स्थितपरज्नता न समवति अतः पाधकाव- 
स्थायां तत्र महान्प्रयत्नः कतेभ्य इत्याह यततो ह्यपीतिद्राम्याम्-- यततो मोक्षे प्रय- 
तमानस्यापि विपश्चितो विवेकिनोऽपि मन इन्द्रियाणि प्रसमं बदाद्धरनि । यतः 
प्रमाथीनि प्रमथनसीढानि प्रक्षोभकाणि ॥ ६० ॥ 

म० दी०--एवं तरि तत्र कः प्रतीकार इत्यत आह- 
(कि ९ ~ = € र ॥ 

तानं सवा प्रयम्य युक्तं अप्त मरत्परः॥ 
~ (~ न 19 (~ ^ 

वृश्च [ह यस्पदरयाण तस्य प्रत्ना प्रातएता ॥8१॥ 

तानीन्धियाणि सर्वाणि ज्ञानकमैप्ाधनमूनानि यम्य वज्ञीकृल्य युक्तः समाहितो 
निगृहीतमनाः सतचासीत निन्यौपारस्तिष्ठेत् । प्रमाभिनां कथं खवक्ीकरणमिति चेत्त- 
घराऽऽह-- मत्पर इति । अहं एव।त्मा वापूरेव एव पर॒ उत्कृष्ट उपादेयो य्व 
स मत्पर एकान्तमद्धक्त इत्यर्थः । तथा चोक्तम्--'“ न वापुदेवमक्तानामहामं विद्यते 
कचित् ? इति । यथा हि छक्रे बछवन्तं राजानमाश्रिल दस्यवो निगृह्यन्ते राजा- 

धरिोऽयमिति ज्ञात्वा च स्वयमेव तद्वदया मन्ति तथेव भगवन्तं प्ीन्तयामिणम- 
धरि तत्पमवेणेव दृषटानीन्धियाणि निप्रह्याणि पुनश्च मगकदश्चितोऽयमिति मत्वा 
तानि तद्रक्यन्यिव भवन्तीति मावः | यथा च मगवद्धक्तमहाभरमाव्वं तथा विस्तरे 
णमे व्यास्यास्यामः । इृन्दरियवशीकारे फटमाह-- पशे हीति । स्वषटम् । तदेतदरशी- 

फृतेद्धियः सतापतीतेति प्र्नस्योत्तरमुक्तं भवति ॥ ९१ ॥ 

श्री ° दी०--यस्मादेवं तस्मात्- तानीति । युक्तो योगी तानीन्द्रियाणि संयम्य 

मत्परः सच्ना्तीत । यस्य वहे वशवर्तीनि । एतेन कृथमापरीतेति प्रश्नस्य वशीङृते- 

न्दियः सन्नापरीततयुत्तरमुक्तं मवति ॥ ६१ ॥ 

प° दी०--ननु मनप्रो बहयन्धियप्रवृत्तद्ाराऽनभेतुल निगहीतबाद्यन्दरिय्य 

तृत्वातदरोरगवन्मनप्यनिगूहीतेऽपि न काऽपि प्षतिवाह्योयोगामावनेव कतङृयत्वा- 

दतो युक्त आपीतेति व्य्थमुक्तमिलाशङ्कय निगृहीतनचिन्द्ियस्यापि युक्तत्वामावे 

सवानरथप्रा्िमाह द्राम्याम्- 
च क क 2 ५ किन 

थायतो विषयान्पुंसः सङ्गस्तषूपजायत ॥ ह 
# क नी धृ (ष 

सङ्गस्जायते कामः कामाच्राधागभजायत ॥ ६२॥ 



८८  पथुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिक्रतीकाभ्यां समेता-[अ ०२ ०६३} 
क, @~  # क. # क क ® 

कर[धाद्भवतिं सपाहः समाहस्स्मतिवश्रमः॥ 

स्मृतिभ्रेशाद्द्धिनासचो बद्धिनाशासणश्यति ॥ ६२ ॥ 
निगृहीतवाद्ेन्धियस्यापि शन्द्रदीचिपयान्ध्यायतो मनप्ता पुनः पुनधिन्तयतः 

पंपस्तषु विषयेषु सङ्ग आरङ्ञो ममालयन्तं पुखहेतव एत इत्येवंशोमनाध्याप्तलक्षणः 

्रीतिविरेष उपजायते ज्गात्पेतत्वन्नानलक्षणात्मंनायते कामो ममेते मवन्त्वितिं 
तष्णावि्चेषः ! तस्मात्कामाकुतक्चिप्रतिहन्यमानात्तत्पतिधातकविषयः करोधौऽमि्व्- 
नात्माऽभिनायते 1 कोधाद्धवति समोहः कायाकायविवेकामावरूपः । समे हात्स्मति- 
विभ्रमः स्मृतेः शाख्नाचा्योपरिष्टायानुप्तघानस्य विभ्रमो विचरन विभ्रंशः । तस्माच 
सतिभ्ेशद्वुद्धेरेकात्म्याकारमनेवृततेनाशो विपरीतमावनोपचयदेपिण प्रतिबन्धादनुत्- 
त्तिरुत्पननायाश्च फटायोग्यत्वेन वियः । वुद्धिनाशात्यणरयति तस्याश्च फएलमूताय। 
ुद्धधिछोपतप्रणरयति स्ैपुरुषाथायोग्यो मवति । यो हि पूरुषार्थायोग्यो जातः प 
मृत एवेति रोके व्यवाहयते । अतः प्रणश्यतीत्युक्तम् । यस्मदेवं मनप्तो निग्रहामवे 
निगरहीतबाह्येन्द्रियस्यापि परमानयप्राप्तिसस्मान्महता प्रयत्नेन मनो निगृहीयादिय- 
मिप्रायः | अतो युक्तमुक्तं तानि पर्णि सेयम्य युक्त आ्तीतेति ॥ ६२ ॥ ६३६ ॥ 

श्री ° टी ०- बह्मद्धियप्तयमामावे दोषमुक्त्वा मनःसयमामवि दोषमाह ध्यायत 
इति द्वाम्याम्-गुणङद्या विषयान्ध्यायतः पुरुषस्य तेपु सङ्ग अपक्तिर्भवति । 
आप्तक्लया च तेष्वधिकः कामो मवति । कामाच्च केनचित्परतिहतात्करोधो भवति ॥६२॥ 

श्री० दी०--करिंच-क्रोधादिति | कोधात्ंमोहः कार्याकायविवेकरामावः । ततः 
शाखाचार्योपदिष्टाथस्मते्विधरमो विचलनं विधंशः । ततो उद्धश्चेतनाया विनाशो 
वृक्षादप्ववाममवः | ततः प्रणयति मततुस्या मवति ॥ ६३ ॥ 

म० दी०-मनपि निगृरीते तु बह्यन्द्रियनिग्रहामव्रेऽपि न दोप इति वदन्कि 
्रनेतेदयस्योत्तरमाहाएटभिः- 

"का + जक (क क भ्त 
राग्रहषविदयुकतस् विषयानन्रयन्रान् ॥ 

क =, ^ न ह धि च्छ (कि 

ञत्मवश्यावंधेयापमा प्रपाद्मधिगच्छतं ॥ ६४ ॥ 
योऽप्तमाहितचेताः स वाह्येद्धियाणि निगृह्यापि राग्द्षदुष्टन मनप्ता विषयाश्चि- 

न्तयन्पुरुषाथीदरषटो मवति । विधेयात्मा तु तुशब्दः पुत्॑समाद्रचतिरेकाथः । व्री- 
कृतान्तःकरणस्तु आत्मवदपभनोधीनिः खाधीनिरिति ग राग्द्ेषाम्यां वियुक्तेषिररितै- 
रिन्दियेः श्रोजादिभिविषयान्छाव्दादीननिषिद्धाशचरन्रपठममानः प्रपादं प्रप्त्नतां 
चित्तस्य घच्छतां परमात्मपतक्षात्कारयोग्यतामधिगच्छति । रागद्वेषपरयुक्तानीन्धियाणि 
दोषहेतुतां परतिपचन्ते । मनति खवे तु न रागद्वेषौ । तयोरमावे च न तदर्नि- 
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च्धियप्रतृतिः । अवननीयतया तु विषयोपम्मो न दोषमावहतीति न शुद्धिव्याघात 
इति भावः । एतेन विषयाणां स्मरणमपि चेदनथकारणं सुतरां तदि मोगस्तेन जीव- 
नार्थं विषयान्मुज्ञानः कथमनरथं न प्रतिप्येतेति शङ्का निरस्ता । खाधीनैरिन्द्रेधि- 
सयन्प्राप्रोतीति च कि बनेतेति प्रश्चप्योत्तरमुक्तं मवति ॥ १४ ॥ 

श्री° टी०-नचिवन्द्ियाणां विषयप्रवणस्वमावानां निरोदधमशकंयत्वादयं दोषो 
दुष्परिहर इति स्थितप्रज्ततवं कथं स्यादियशङ्कयाऽऽह रगेतिद्राम्याम्--रागद्वेषरहि- 
तेविगतदरपैरिन्द्िे्विषयांशवरतरपमुञ्चानोऽपि प्रसाद शानि प्रा्नोति । रागद्ेषराहित्यमे- 
वाऽऽह-आत्मनो मनसो वरयेिधेयो वशवत्यात्मा मनो यस्येति । अनेनैव कथं वनेत 
भुञ्जीतियस्य चतुभप्रश्षप्य स्वाधीनिरेन्धियेविषयानपिगच्छतीत्युत्तरमुक्तं मवति ॥६४॥ 

भ० 2 ०--प्रसादमविगच्छतीव्युक्तं तत्र प्रप्रदे पति किं स्यादित्युच्यते-- 
९ 0 9 [+> ध क 

प्रसाद् सवदुःखना हानश्स्यापजायित ॥ 

प्रप्चेतसी ह्याशु वद्धिः पयवतिषएठते ॥ ६५ ॥ 
चित्तस्य प्रसादे स्वच्छत्वरूपे सति सवदुःखानामाध्यासििकादीनामन्नानवि- 

हितानां हानिविनाशोऽस्य यतेरुपनायते । हि यस्मात्प्रसन्नचेतपो यतेराद्ु शीघमेव 
जुद्धिजह्यात्मेकयाकारा पयेवतिषठते पारे समन्तादवतिष्ठते स्थिरा मवति विपरीत- 
भावनादिप्रतिबन्धामावात् । ततश्च प्रप्तदे सति बुद्धिपयैवस्थानं ततस्तद्विरोध्यन्नान- 
निवृत्तिः । ततस्ततकाथप्तकल्दुःखहानिरिति कमोेऽपि भ्रपादे यत्नाधिक्याय सवेदः. 
खहानिकरत्वकथनमिति न विरोधः ॥ ६९ ॥ 

श्री° ठी०- प्रप्ादे सति किं स्यादिलयत्राऽऽह--प्रसाद इति । प्रपरदे सति 
सर्वटुःलनाशः । ततश्च प्र्त्नचेतसो बुद्धिः प्रतिष्ठिता मवतील्यथः ॥ ६९ ॥ 

पर दी०-- दममेव म्यतिरेकमुखेन(ण) द्रहयति-- 

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ॥ 
न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कृतः सुखम् ॥६६॥ 

अयुक्तस्थामितचित्त्य बुद्धिरात्मविषया श्रवणमननास्यवेदान्तविचार् नन्या नास्ति 

सोत्पद्यते । तद्वुद्यमावे न चायुक्तस्य मावना -निदिष्याप्नालिका विजातीयप्र- 

लययानन्त्चिप्रजातीयप्रस्ययप्रवाहषटण । सवत्र नञोऽस्तीत्यनेनान्वयः । न चामावयत 

आतमानं शानिः पकार्यविच्यानितृत्तिषटपा वेदान्तवाक्यनन्या ब्रह्मातमक्यपतक्षक्छृतिः। 

अशान्तस्याऽऽत्मतताक्षतकारशुन्यस्य कुतः एष मेश्नाननः इत्यथः ॥ ६६ ॥ 

श्री० दी०--इन्धियनिग्रहस्य स्थितपन्ञताप्राधनत्वं भ्यतिरेकमुलनो(णो)पप- 

दयति-- नास्तीति । अयुक्तस्यावशीकृनेन्धियस्य नासि बुद्धिः शाराचार्योपदेशा- 
१९ 
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म्यामात्मविषया बुद्धिः । प्रैव नोत्पद्यते कुतस्तस्याः प्रतिष्ठावातां । कुत इत्यत 
आह-न चायुक्तस्य मारना ध्यानम् । सादनया हि बुदधेरात्पनि प्रतिष्ठा भवति । पा 
चायुक्तस्य यतो नासि | न चामाव्यत आत्मध्यानमङुवैतः शाम्तिरात्मनि चित्तोपरतिः। 
अरान्तस्य कृतः सुखं मोक्षानन्द इत्यथः ॥ ६६ 1 

| ¢> श 

भ० ठी०--अयुक्तस्य कृतो नाप्ति बद्धिरियत आह- 

इद्धियाणां हि चरतां यन्मनाऽतुविधीयते ॥ 
तदस्य हरति प्रज्ञां वायुनीवमिवाम्भपि ॥ ६७ ॥ 

चरतां खविषयेषु प्रवतैमानानामवश्चीकृतानामिन्द्रियाणां मध्ये यदेकमपीच्धिय- 
मनुलकचोकत्य मनो विधीयते प्रथेते प्रवतत इति यावत् । कर्मकतैरि ठकारः | 
तदिन्दरियमेकमपि मनपराऽनुछतमस्य साधकस्य मनसो वा प्रज्ञामात्पविषयां श्ाख्रीयां 
हरति अपनयति मनप््तद्धिषयाविष्टत्वात् । यदैकमपीन्दियं प्रज्ञां हरति तदा स्क॑णि 
हरन्तीति किमु वक्तव्यमिलर्थः । दृष्टान्तस्तु स्पष्टः । अम्भस्येव वायेो्नक्राहरण- 
सामर्थ्यं न भुवीति पूचयितुमम्भधीत्युक्तम् । एषं द्ष्ठनितकेऽप्यम्भःस्यानीये मन- 

ञ्चस्ये सत्येव प्रज्ञाहरणपरामथ्यंमिन्दियस्य न तु मृप्यानीये मनःस्थेये इति 
सूचितम् ॥ ६७ ॥ 

शरी ० दी ०-नाज्ति बुद्धिरयुक्तस्ये्यत्र हेतुमाह--इद्दियाणामिति । इन्दि 

याणामवरीकृतानां सेरं विषयेषु चरतां मध्ये यदेवैकगेद्धियं मनोऽनुनिधीयतेऽवशषी- 
कृतं स्रदिद्धियेण प्रह गच्छति तदेवैकमिन्ियमस्य मनप: पुरुषस्य वा प्रज्ञां बद्धि 

(+ 

हरति विषयविक्षिकठां करोति किमत वक्तव्यं बहनि प्रज्ञां हरन्तीति । यथा प्रमत्तस्य ॐ 

र £ 
कणधारस्य नाव वायुः पमद्र् पएवेतः प।रश्रमयतति तद्वत् ॥ ६४७ ॥ 

ह 

भ म० दी०-हि यस्मदेवम्- 
= हि ९ 

तस्माद्यस्य महाबाहा नग्रहयतान सवशः ॥ 
^ ^ ¢ ् (कक 

इन्द्रयाणादयाधम्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिाषएता ॥ 8८ ॥ 
पवेशः सवीणि प्मनस्कानि । हे महावाहो, इति सबोधयन्तर्वरा्चुनिवारणक्षम- 

त्वादिन्दियशनचुनिवारणेऽपि त्वं क्षमोऽप्तीति सूचयति । स्पष्टमन्यत् । तस्येति 
पिद्धस्य साधकस्य च परामशः | इन्दरियप्तयमस्य स्थितप्रज्ञं प्रति रक्षणत्वस्य 

भं प्रति प्रज्ञाप्राधनत्वस्य चोपपंहरणीयत्वात् ॥ ६८ ॥ 

श्री ° दी ०-- इन्द्रियसंयमस्य स्थितप्रन्नते स्ताधनत्व छक्षणत्वं चोक्तमपपंहरति- 
स 

 १ख.ग.च,ज.स्मचकु') २क.ख.घ. ज. ^रि्राम'। 
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तस्मादिति । प्रतिष्ठिता मवतीत्यथेः । लक्षणत्वोपरहारे तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता 
ज्ञातन्येलथैः । महावाहो, इति संबोधयन्धेरिनिग्रहे समर्थस्य तवात्रापि सामर्थ्य 
मवेदिति सूचयति ॥ ६८ ॥ . 

म० टी०--तदेवं मुमुक्षुणा प्र्ञा्यर्याय प्रयत्ूर्वकमिद्धियप्तयमः कम्य 
दृतयुक्तं स्थितप्रज्ञस्य तु खतः पिद्ध एव सर्वेद्धियप्ंयम इवयाह-- 

या निचा सवमूतानां तस्यां जाग्रति संयमी ॥ 
यस्था ज्रि मतानि सा निश्चा पश्यतां भुनेः॥६९॥ 

या वेदान्तवाक्यननितपाक्षात्काररूपाऽहत्रहमस्मीति प्रज्ञा सथैमूतानामन्ञानां 
निरेव निशा वान्भ्यप्रकाशषूपत्वात् । तस्यां ब्रह्मवि्यारक्षणायां पपैमूतनिशायां 
लागरतिं अन्ञाननिद्रायाः प्रबुद्धः सन्ध्ावधानो वर्तेते संयमीन्द्ियपयमवान्थितप्रज् 
त्यथः । यस्यां तु द्वैतदशनरक्षणायामविचयानिद्रायां प्रसुप्तान्येव मृतानि जाग्रति 
सखप्रवद्वयवहरनिति पसा निशा न प्रकाशत आत्मतत्वं पदयतोऽपरोक्षत्तया मुनेः स्थित- 
प्रज्ञस्य । यावद्धि न प्रबुध्यते तावदेव खम्रदशेनं बोधपयन्त्वाद्धमस्य । तच्वज्ञान- 
कठे तु न भ्रमनिमित्तः कश्चिद्यवह।रः । तदुक्तं वािककरः-- 

« कारकव्यवहारे हि शुद्धं वस्तु न वीयते । 
शद्धे वस्तुनि तिद्ध च कारकम्याप्रतिस्तथा ॥ 

 काकेलरकनिरोवायं सपार ज्ात्मवेदिनोः। 
या निशा ्वैमूतानामिल्वोचत्स्यं हरिः ” इति ॥ 

तथा च य्य विपरीतदर्शनं तस्य न वसतुद्चनं विपरीतदशनस्य व्तवदशेनन- 
न्यत्वात् । यस्य च वस्तुदशेनं तस्य न विपरीतदश्चनं॑विपरीतदशनकारणप्य वस्त्वद- 
दीनस्य वस्ुदरनेन बाधितत्वात् । तथा च श्रुतिः ५ यत्र वा अन्यदिव स्यात्त्रा- 
म्योऽन्यत्पदथत् । यत्र त्वस्य पर्ममत्मिवामृत्ततकेन कं पयेत् ” इति वि्याविद्ययो- 
स्यवस्थामाह । यथा काकस्य रात्यन्थप्य दिनमृलकस्य दिवान्धस्य निचा रारो 
पद्यतश्चोलकस्य यदिनं रात्रिरेव प्ता काकस्येति महदाशवयैमेतत् । अतस्तसदरिनः 
कथमावि्यकक्रियाकारकादिव्यवहारः स्यादिति खतः सिद्ध एव तस्यन्दरियप्तयम 
इल्थंः ॥ ६९ ॥ | 

भ्री० दी०--ननु च कश्चिदपि प्रस्च इव द्ीनादिव्यापारशन्यः सर्वात्मना 
निगृहीतेन्धियो खोके न ददयते । अतोऽपमावितमिदं छक्षणमिलाश याऽऽह-- या 

निकेत । सर्वषां सूतानां या निशा निशेव निशाऽऽत्मनिष्ठा, _ आत्मज्ञानध्वन्तादृत- 
मतीनां तस्यां द्शौनादिव्यवहारामरवात् | तस्यामात्मनिष्ठायां संयमी निगूहीतेन्धियो 
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जागति प्रबुध्यते । यस्यां तु विषयनिष्ठायां मूतानि जाग्रति प्रबुध्यन्ते सराऽऽत्मतच्त 

परयत मुनेर्निशा । तस्यां दश्चनादिव्यापारस्तप्य नास्तील्यथः । एतदुक्तं मवति-- 
यथा दिवान्धानामृद्कादीनां रात्तविव ददनं न तु दिवसे, एवं ब्रमज्षस्योन्मीहितक्षघ्या- 
परि बरहमण्येव दृष्टिनै तु विषयेषु । अतो नापतमावितमिरं क्षणमिति ॥ ६९ ॥ 

| ̂ क 

प्र° दी०--एतादशस्य स्थितप्रज्ञस्य सवैविक्षेपशानितरप्य्थपिद्धेति सदष्टन्तमाह- 

आपपूर्यमाणमचषख्प्रतिष्रं 
समुद्रमापः प्रविशन्ति यह् ॥ 

( ¢ __ ® ५ 

तहत्कामा य प्रविशान्त सव 

सर श्चान्तिमप्रोति न कामकामी ॥ ७० ॥ 
सर्वमिनदीमिरपूमाणं सन्त वृष्या दिप्रमवा अपि सवा आपः स्ुदरं प्रविशनिि । 

कीशमचटगप्रतिष्ठमनतिकरान्तमर्यादम् । अचहानां भेनाकादीनां प्रतिष्ठा यस्सिचनिति वा 
गाम्भीर्यातिशय उक्तः । यद्भयेन प्रकारेण निर्विकारत्वेन तद्रत्तनैव नि्विकारत्वप्रका- 
रेण यं स्थितप्रज्ञं निविकारमेव सन्तं कामा अज्ञेोकेः काम्यमाना: शब्दादयः सँ 
विषया अवजेनीयतया प्रारञ्पकमैवशात्प्विंहन्ति न तु विकँ शक्नुवन्ति । प्र महा- 
समुद्रस्यानीयः ध्थितप्रक्तः शानि सवंडोकिकारोकिककमोविक्ेपनिवृत्तिं बधितानुवतत- 
विद्याकायनिवृत्ति चाऽऽप्नोति ज्ञानेन । न कामकामी कामाचिषयान्कामयितुं 
शीट यस्य प्र कामकाम्यज्ञः शानत व्यास्यातां नाऽऽप्नोति । अपि तु सवेदा ठेोकि- 
कालो किककरमतिक्षेपेण महति देशा्णवे म्नो मवतीति वाक्यार्थः } एतेन ज्ञानिन एव 

१५ क्ष क. प फलमूतो विदरत्संन्यापतस्तस्येव च सपैविक्षेपनिवृक्तिहपा जीवन्युकति्दिवाधीनविषयमो- 
गेऽपि निर्विकारतेव्यादिकमुकतं वेदितव्यम् ॥ ७० ॥ 

भी? ठी०-- ननु विषयेषु यमव कथमसतो तान्मङ्ग इत्यपेक्षायामाह--आपू- 
यमाणपिति । नानानदीभिरापूर्यमाणमपि अचरपरतिष्ठमनतिकरान्तमर्यादमेव समुद्रं 
पुनरप्यन्या अपो यथा प्रविरानिति तथा कामा विषया यं मुनिमन्तरैष्टि मोगेरविकरि- 
यमाणमेव प्रारब्धकमेभिरा्षि्ताः सन्तः प्रविशन्ति स शान्ति कैवल्यं प्राभरोति नतु 
कामकामी मोगकामनाशीडः ॥ ७० ॥ 

प० दी०--यस्मादेवे तस्मास्पाप्तानषि- 

विहाय कामान्यः स्वान्पुमाश्वराति निसपहः ॥ 
निममों निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥ ७१॥ 

१ख.ग. घ. इ. छ, व, ज. 'वृत्याऽवि" । २ क, "तावि । 



[ भर्स्छरो ०७२ } भ्रीपद्धगवद्रीता । ९३ 

सवान्वाह्यान्गृहेत्रादीनान्तरान्मनोराज्यरूपान्वाप्नामाचरूपांश्च प्रथि गच्छतस्तु- 
णसपशेरूपान्कामांश्िविषानिहायेपेकषय शरीरजीवनमात्रेऽपि नि्यृहः सन् । यतो 
निरहंकारः शरीरेन्द्रियादावयमहमिलमिमानशुन्यः, विद्यावत्वादिनिमित्तात्मसं माव- 
नारहित इति वा । अतं निर्ममः शारीरयाच्रामातरारथेऽपि प्रारन्धकममाक्षिते केोपीना- 
च्छादनादो ममेदमित्यमिमानवजितः सन्यः पुमांश्चरति प्रारब्धकर्मवशेन मोमान्भङक 
धाटच्छिकतया यत्र क्षापि गच्छतीति वा । स॒ एवंमूतः स्थितप्रज्ञः शान्ति सवैपार- 
दुःखोपरमटक्षणाम्रि्यातत्काय॑निवृ्तिमधिगच्छति ज्ञानवबरेन प्राप्नोति | तदैतदीद्शं 
चननं स्थितपरजतप्येति चतुरथप्र्स्योत्तरं परिपमातम् ॥ ७१ ॥ 

श्री ° री ०--यस्मदेवे तस्मात्- विहायेति । प्रप्तान्कामानविहाय द्यक््वोपे- 
्ष्याप्रा्िषु च निःयहः । यतो निरहंकारः । अत एव तद्धोगपताधनेषु निम॑मः सन्न 
नतद मूत्वा यश्चरति प्रारब्धवशेन मोगान्भृ्के यतर कपि गच्छति वा स शान्ति 
प्राप्रोति ॥ ७१॥ 

म० टी ०- तदेवं चतुणौ प्रश्नानामृत्तरम्याजेन सर्वाणि स्थितप्रजञरक्षणानि मुमू- 
ुकतेव्यतया कथितानि । संप्रति कर्मयोगफटमूतां सांस्यनिष्ठां फटेन स्तुवचुष- 
संहरति- 

@ थ + £ चट, ९ (क (क 

एषा ब्राह्मा स्थितिः पाथ सना प्राप्य वमृद्यात ॥ 
(७9९ ध॒ रा ह क „® € £ 0 

स्थत्वाऽस्यामन्तकारू अर्प ब्रह्मनबाणमृच्छति ॥७९॥ 
श्री # * # भ, 

इति श्रीमहाभारते रातसाह्यां संहितायां वेयासि- 
$+ „ (\ 0 _ ̂ क्यां भीष्मपवेणि श्रीमद्भगवद्रीतासुपनिषत्सु 

ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजैनसं- 
वादे सांख्ययोगो नाम द्विती- 

+ 

या[जध्यायः॥ २॥ 

एषा स्थितप्रज्ञटक्षणम्याजेन कथिता, एषा तेऽभिहिता परस्ये उद्धिरिति च 
प्रागुक्ता स्थितिनिष्ठा स्ैकर्मपन्याप्तपू्वकपरमातमज्ञानहक्षणा ब्राह्मी ब्रह्मविषया हं 
पर्यैनां स्थितिं प्राप्य यः कशिदपि पुननं विमुह्यति । न हि ज्ञानवाधितस्याज्ञानस्य 
पुनः पभवोऽस्ि अनादित्वेनोतत््यप्त॑मबात् । अस्यां स्थितावन्तकाटेऽपि अन्तेऽपि 
वयन स्थित्वा ्रहमनिवणिं बरह्मणि निवुणं निवत जह्रूपं नि्वणमिति वा, ऋच्छति 

१ ख, ण, इ, छ, ज, "च्छतीति । 



९४ पधुसूदनसरस्वतीभ्रीषरस्वामिदरतरीकाभ्यां समेता-[ अ= ३ शे १] 

गच्छलमेदेन। किमु वक्तव्यं यो ब्रह्मचयादेव सन्यस्य यावज्ञीवमस्यां बाह्यां स्थिता- 
ववतष्ठते स॒ ब्रहमनिर्वणमच्छतीलयपिरब्दार्थः ॥ ७२ ॥ 

ज्ञानं तत्पाधनं कमं पचदद्धिश्च तत्फलम् ॥ 
तफल ज्ञाननिषटिवेयध्ययेऽस्मिन्परकीर्तितम् ॥ १ ॥ 

ति श्रीमत्परमहं्परिनानकाचायश्रीविशेश्वरप्रखतीश्रीपदरिष्यश्रीमधुभुरन- 
सरखदीविरावितायां श्रीमद्धगवद्रीतागृढा्थदीषिकायां स्वैगीताथपूत्रण 

नाम द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

श्री ° दी ०--उक्तां ज्ञाननिष्ठां स्तुवन्नपसंहरति--एषेति । ब्राह्मी स्थितब्रह्य- 
जञाननिष्ठेषेवरिधा | एनां परमेश्वराराधनेन विदाद्धान्तःकरणः पुमान्प्ाप्य न विमृद्य 
पनः प्रमोहं न प्राप्रोति । यतोऽन्तकषि म॒त्युप्तमयेऽपि अध्या क्षणमात्रमपि 

(क 

[स्थत्वा ब्रह्माण नगण उयमच्छतं प्राप्नाति कं पुनर्वक्तव्यं वाद्यमार्म्य [स्वत्वा 
"© 

ण + १.१ 

-मप्ोतीति ॥ ७२ ॥ 
1, पद्ध 4 शति श्ीुोषिन्ां यकाया श्रीधरखापिविरवितायां 
व द्वितीयोऽध्यायः ॥ २ ॥ 

^ ` ,८५६ । र | # 

५ ५ अथ तृतीयोऽध्यायः । 

कने नेप [^> [9 प° ठी०-एवं तावत्प्रथमेनाध्यायेनोपोद्घातितो द्वितीयेनाध्यायेन कृत्ः 
शालैः सूत्रितः । तथा हि-- आदो निप्कामकरमनिष्ठा । ततोऽन्तःकरणशुद्धिः । 
ततः शमदमादिसाथनपुरःसरः सवकर्मपन्याप्तः । ततो वेदान्तवाक्यविचारपरहिता मग. 
वद्धक्तिनिष्ठा । ततस्तच्वन्ञाननिष्ट तस्याः फटे च त्रिगुणातमकाविद्यानिवृत्या जीव- 

क्तः प्रारञ्धकमेफटमोगपयेन्तं तदन्ते च विदेहमक्तिः । जीवन्मुक्तिदशायां च पर् 

मपुरुषाथौरम्बनेन परवेराग्यप्रततिदवंपदास्या च शमवाप्तना तदुपकार्ण्यादेया । 
आपुरपपदास्या वशुमवाप्तना तद्विरोधिनी हेया । देवसंपदोऽप्राघारणं कारणं 
साच्तिकी श्रद्धा । आभुरपंप्दस्तु राजसी तामप्री वेति हेयोपदेयविभगेन कृत््रशा- 
खाथपरिपमातिः । तत्र “ योगस्थः कर कमणि "' इत्यादिना सूत्रिता सर्वरुद्धिा- 
धनमता निष्कामकमेनिष्ठा प्ामान्यविरेषद्पेण तुततौयचतुथाम्यां प्रपद्यते । तत 
शद्धान्तःकरणस्य शमदमादिप्ाधनपंपत्तिप्रःपतरा “५ विहाय कामान्यः सर्वान् + 
इलाद्ना सूजता सवकमप्तन्याप्रानह् पक्तपाकस्तररृपण पञ्चमषषास्याम् । एतवत 

-9 

१ख,घ. च, छ. ज, क्ष, इनि । ग. “हनिवाणं बरह्मणि । ३ घ. ^तमा र । 



[अ °्षौ ०१ श्रीपद्धगवदह्रीता | ९५ 

च त्वपदार्थोऽपि निहपितः । ततो वेदान्तवाक्यविचारपहिता “धुक्त आप्नीत मत्परः" 
ह्यदिना सूत्रिताऽनेकप्रकारा मगवद्धक्तिनिष्ठाऽध्यायषटूकेन प्रतिपाद्यते । तावता च 
तत्पदार्थोऽपि निरूपितः । प्रल्यध्यायं चावान्तरपंगतिमवान्तरप्रयोजनमेदं च तत्र ततर 
प्रशं यिष्यामः । ततस्त्वेपदार्भैकयज्ञानपा ^ वेदाविनाशिनं निलयम् ” इत्यादिना 
पुत्रिता तच्वन्ञाननिष्ठा योदश प्रकृतिप्रुषविवेकद्वारा प्रपञ्चिता | ज्ञाननिष्ठायाश्च फं 
^“ घ्रेगुण्यविषया वेदा निख्ेगुण्यो मवाजुन "” इत्यादिना सूतिता अगुण्यनिवृ्तिशचतुद्चे 
पेष जीवन्मुक्तिरिति गुणातीतरक्षणकथनेन प्रपञ्चिता । “तदा गन्तासि निर्वेदम्" इत्या- 

दिना सतिता परवेराग्यनिष्ठा प्रासपृक्षच्छेदद्वरेण पञ्चदशे । “दःसेष्वताद्धि्ममनाः ” 

इत्यादिना स्थितप्रज्तरक्षणेन सूत्रिता परवराग्योपकारेणी देवी संपदादेया “ यामिमां 

पुथितां वाचम् ”› इत्यादिना सतिता तद्विरोधिन्यापुरी सेपच्च हेया षोडरे । दैवपरं 
पदोऽपाधारणे कारणं च साचतिकी श्रद्धा “ निद्र निलयप्त्स्ः " इत्यादिना 
मृत्रिता तद्धिरोपिपरिहरिण सप्तदशे । एवं सफढा ज्ञाननिष्ठाऽध्यायपश्चकेन प्रतिपा- 
दिता । अष्टादरेन च पूरवोक्तपर्गोपपरहार इति कत्लरमीताथेषंगतिः । तत्र पुवाध्याये 
सांस्यबुद्धिमाश्रेत्य ज्ञाननिष्ठा मगवताक्ता-“ एषा तेऽभिहिता पास्ये बरद्धिः " 
इति । तथा योगबुद्धिमाध्रिय कर्मनिष्ठेक्ता “ योगे लिमां शणु ' इत्यारभ्य 
५ कमृण्येवाधिकारसते मा ते सङ्खोऽस्त्वकमंणि "” इत्यन्तेन । न चानयोर्निष्ठयेरधिका- 
रेभेदः स्पष्टमुपदिष्टो भगवता । न चेकाधिकारेकत्वमेवाभियोः समुच्चयस्य विवक्षितत्वा- 
दिति वाच्यम् । “ दरेण ह्यवरं कमं बुद्धियोगाद्धनजय ” इति कमेनिष्टाया बुद्धिनि- 
छप्षया निक्कष्टत्वाभिषानात्। “यादानथं उदपाने" इत्यत्र च ज्ञानफटे सककम॑फलान्त- 
भावस्य दरशितत्वात् । सथितपरज्ञरक्षणमुक्तवा च--"“एषा व्राह्ी स्थितिः पाथ" इतिप 
दोपि ज्ञानफटोपपहारात् । धया निशा सर्वमृतानाम्'' इत्यादौ ज्ञानिनो द्ैतदैनामविन 
कमीनुष्ठानापत॑भवस्य चोक्तत्वात् । अविघानिवृत्तिटक्षगे मोक्षफले ज्ञानमाच्येव रोका. 
नुप्रारेण साधनत्वकल्पनात् । ¢ तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेऽय- 

यनाय!” इति श्रुतेश्च । ननु तई तेजल्िभिरयोरिवि विरोधिनोज्ञानकम॑णोः समुच्चयासंम- 
वाद्धित्नाधिकारिकत्वमेवास्तु । पत्यमेवं सुमवति एकम्जुन प्रति तूभयोपरेशयो न युक्तः | 
नहि कर्माधिकारिणं प्रति ज्ञाननिष्ठोपदष्टमचिता न वा ज्ञानापिकारिणं प्रति कभनिष्ठ । 
एकमेव प्रति विकस्पनोमयोपदेश् इति चेत्। न, उल्कृष्टनिकृष्टयोविकस्पानुपपत्तेः । अवि- 
द्ानिवृत्यपटृक्षितात्मस्वरूपे मोक्षे तारतम्याप्तंमवाच्च । तस्माज्ज्ञानकमेनिष्ठयोभिन्नाधिका- 
रिकित्व एकं प्रत्युपदेश्चायोगदिकाधिकारिकत्वे च विरुद्धयोः समुच्चयापमवात्कमपेक्षया 
ज्ञानप्राङस्त्यानुपपत्तेश्च विकस्पाम्यपगमे चोच्छरृष्टमनायासपाध्यं ज्ञानं विहाय निङरष्ट- 

मनेकायाप्रबहुं कमानुष्ठातुमयोग्यमिति मत्वा पयक्ररीमृतवद्धिः-- 
१ख्. ज. ्धफख्योः। 



९६ मषुसूदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकृतशीकाभ्यां समेता-[अ०रके०१-२] 

अजन उवाच- 
ज्यायसी चेकमणस्ते मता व्रह्धिमनादन ॥ 
कि कमणि घोरे मां नियोजयपि केशव ॥ १॥ 

हे जनादन सर्ैजनैरयैते याच्यते स्वामिरषितपिद्धय इति त्वं तथामूतो मयाऽपि 
भ्रेयोनिश्वयार्थं याच्यप्त इति नैवानुचितमिति पंबोधनामिप्रायः । कमणो निष्कामादपि 
बुद्धिरात्मतत्वविषया ज्यायपती प्रशसततरा चेयदि ते तव ,मता तत्तदा किं कमणि घेरि 
हिपायनेकायाप्तबहुटे मामतिभक्तं नियोजयति कर्मण्येवाधिकारसत इत्यादिना विरेषेण 
परयति हे केराव स्वश्वर । सर्वश्वर्य प्वष्टदायिनस्तव मां क्तं शिष्यस्तेऽहं शाधि 
मामित्यािना त्वदेकशरणतयोपपन्न प्रति प्रतारणा नोचितेलयमिप्रायः ॥ १ ॥ 

श्री° दी०-शोकषङ्कनिप्चं यः सांस्ययोगोपदेशतः ॥ 
उलजहाराजनं मक्त पर कृष्णः शरणं मम ॥ १ ॥ 

एवं तवशोच्यानन्वदोच्तवमित्यादिना प्रथमे मोक्षप्ताधनत्वेन देहात्मविवे.- 
कबुद्धिरुक्ता । तदनन्तरमेषा तेऽभिहिता सास्य -बुद्धियेगे त्विमां शुणि- 
त्यादिना कर्मं चोक्तम् । न च तयोगुणप्रधानमावः स्पष्टं दितः । तत्र बुद्धियुक्तस्य 
पिथितेपर्नस्य निष्कामत्वनियतेन्दियत्वनिरहंकारत्वायमिधानादेषा व्राद्यी सतिः पार्थेति 
प्ररं पमुपपंहाराच् बुद्धिकर्णोर्मध्ये बुद्धः श्रेष्ठ्यं मगवतोऽभिमतं मन्वानः [ अर्जुन- 
उवच ]- ज्यायसीं चेदिति । कमणः पकाशान्मोक्षान्तरङ्त्वेन ब॒द्धिज्यायस्यपि 
कतरा श्रेष्ठा चेत्तव संमता तरि किमथ तस्मादयध्यसरेति तस्मादुत्तिषति च वारं वारं 

दन्धोरे हिपात्मके कमणि मां नियोजयपि प्रवतेयपि ॥ १॥ 
पर टीऽ-ननु नाहं केचिदपि प्रतारयामि किं पुनस्वामतिप्रियं, त्वं तिमे 

ॐ क अ परतारणाचिहं परयपीति चेत्तत्राऽऽह-- 
अ (५ = 

व्यामन्रणव वाकृयन बु महयप्नवि भ ॥ 

तदक वद् निस्य येन प्रेयोऽहमाप्तुयाम् ॥ २॥ 
तव वचनं भ्यामिश्रं न भवत्येव मम त्वेकाधिकारिकत्वामिच्नाधिकारिकत्वप्तेहाव्या- 

मिश्रं पकीणाथमिव ते यद्वाक्यं मां प्रति ज्ञानकरमनिषठाद्रयप्रतिपादकं तेन वाक्येन त्वं 
मे मम मन्दवृद्धवाक्यतात्प्यापरिन्नानादवद्धिमन्तःकरणं मोहयपीव अन्या योजयपीव। 
परमकारुणिकत्वा्चं न मोहयप्यव मम तु स्वादायदोषान्मोहो मवतीतीवदब्दार्थः । 
एकाधिकारितवे विरुद्धयोः समुञ्चयानुपपत्तरेकाथत्वामावेन च विकल्पानुपपत्तेः प्रगुक्ते- 
यंद्यधिकारिभेदं मन्यते तैकं मां परति विरुद्धयोनिष्योरपदेशायोगात्तज्जञानं वा कर्म 
पोको माता नानो णभलिनिि 

१६. "त॒त्र | 



[०३०२] भ्रीपद्गवहयीता । ९७ 

वेकमेवाधिकारं मे निशधित्य वद । येनाधिकारनिश्वयपुरःपरमुक्तेन त्वया मया चानुष्ि. 
तेन ज्ञानेन कमेणा वेकेन श्रेयो मोक्षमहमाप्रुयां परां योग्यः स्याम् । एवं ज्ञानकर्मनि. 
छयारेकाधिकारित्वे विकल्पपतमुचययोरपं मवादधिकारिमेदज्ञानायार्जनस्य प्रश्न इति 
स्थितम् । इहेतरेषां कुमतं समलं शरुतिस्मृतिन्यायवडान्निरस्तं पुनः पुनमध्यज्ृताऽतिय- 
त्नादतो न तत्कतुमहं प्रवृत्तः । | 

माष्यकारमतपरारदर्िना म्न्थमा्नमिह योञ्यते मया । 
आशयो मगंवतः प्रक्रारयते केवछं स्ववचसों विशुद्धये ॥ २ ॥ 

श्री° दी०-ननु ¢“ धम्याद्धि युद्ध च्छयोऽन्यत््षत्रियस्य न विद्यते ” इ्यादिना 
कमेणोऽपि ्रष्ठतवमुक्तमेवेत्याशङ्कयाऽऽह-व्यामिप्रेणेति । कवित्कमंप्रशंप्ता कचि. 
उज्ञानप्रशं त्येवं व्यामिश्रं संदेहोत्पादकमिव यद्राक्यं तेन मे बुद्धिं मतिमुभयत्र दोडा- 
यितां कर्वन्मोहयक्षीव | परमकारुणिकस्य तव मोहकत्वं नास्त्येव तथाऽपि भन्त्या 
समेवं मातीतीवशढदेनोक्तम् । अत उभयोर्मध्ये यद्द्र तदेकं निशि वदेति । 
यद्वा--इदमेव श्रेयःपाधनपितिं निश्चि येनानुष्ितेन श्रेयो मेोक्षमहमापुयां प्राप्स्यामि 
तदेवेकं वदेत्यर्थः ॥ २ ॥ 

म० टी०--एवमधिकारिमेदेऽुनेन पृष्टे तदनुरूपं प्रतिवचम्- 

श्रीमगवानुवाच- 

रोकेऽस्मिन्दिविधा निष्ठा षरा प्रोक्ता मयाऽनघ ॥ 
न्लानयमेन मास्यानां कमयोगेनण) यामिनाम्॥३॥ 

५ 

अस्मित्तधिकारित्वाभिमते रोके शुद्धाद्ुदधान्तःकरणमेदेन द्विविधे जने द्विविधा 
द्विप्रकारा निष्ठा स्थितिज्ञानपरता कम॑परता च पुरा पूवाध्यागे मया ॒तवालन्तहितका- 
रिणा प्रोक्ता प्रकर्षेण स्यष्टत्वलक्षणेनोक्ता | तथा चापिकार्यैक्यदङ्कया मा ग्हाप्ीरिति 
मावः । हेऽनधापापेति संगोधयचरुपदेशयोग्यतामभुनस्य सूचयति । एकैव निष्ठ 
साध्यप्ताधनावस्यमिदेन द्विप्रकारा न तु दवे एव स्वतन्त्रे निष्ठे इति कथायितुं निषठेत्येकव- 
चनम् । तथा च वक्ष्यति--“ एकं सांख्यं च योगं च यः परयति स परयति *” इति। 
तामेव निष्ठं द्रिष्येन दर्शयति-पंह्या सम्यगातमबुद्धिस्तां प्राषवता बरह्मचयोदेव 
छृतपन्याप्ानां वेदान्तविज्नानपुनिश्चिताथानां ज्ञानमूमिमाहूढानां ड द्रान्तःकरणानां 
सांख्यानां ज्ञानयोगेन ज्ञानमेव युज्यते ब्रह्मणाऽनेनेति व्युत्पत्या योगस्तेन निष्ठोक्ता 
८ तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आपीत मत्परः ” इत्यादिना । अशुद्धन्तःकरणानां तु 
ज्ञानमूमिमनाङ्ढानां योगिनां कर्माधिकारयोगिनां कमेयोगेन(ण) कर्मैव युज्यतेऽन्तः 
करणशुद्धयाऽनेनेति ब्युखत््या योगस्तेन निषटोक्ताऽन्तःकरणरुद्धद्वारा ज्ञानमूमि- र 



९८ मधसूदनसरस्वतीभ्रीधरस्वापिङतरीकाभ्यां समता-[अ०रश्ने०२] 

कारोहणार्थं "धर्म्याद्धि यद्धाच्छेयो ऽन्यत्त्रियस्य न विदयते" इत्यादिना | अतत एव 
न ज्ञानकर्मणोः समच्रयो विकल्पो वा । करं त॒ निष्कामकमेणा शुद्धान्तःकरणानां सै- 
कमेन्यामेनेव ज्ञानमिति चित्तरुच्यराद्धिपावस्थामदेनेकमेव स्वां प्रति द्विविधा 

निष्टोक्ता--“ एषा तेऽभिहिता सांख्ये बद्धियागे लिमां श्ण ” इति । अतो 
अ 

मूमिकामेदेनेकमेव प्रत्युमयोपयोगान्नाधिकारमेदेऽप्युपदरवेयभ्यमिल्यमिप्रायः । एतदेव 
दशयितुमषद्धचित्तस्य चित्तशुद्धिपयेन्तं कमानुष्ठानं न कमेणामनारम्भादितयादिमिमेषं 
पार्थं र नीवतीलयमैखयोदश्चभिर्ददीयति । शद्धचित्तस्य त॒ ज्ञानिनो न किंचिदपि कमीपे- 
क्षितमिति दशेति यस्त्वात्मरतिरिति द्वाभ्याम् । तस्मादप्तक्त ईल्ारभ्य तु बन्धहे- 
तरपि कमेण मोक्षहेतुत्वं पच्वरद्धिज्ञानोत्पत्तिद्वारण संमति फलामिपषंधिराहिद- 
रूपकोशलेनेति दशेयिष्यति । ततः परं त्वथ केनेति प्रशचमुथाप्य कामदोषेणेव काम्य- 
कमणः डद्धिहेतुत्वं नास्ति । अततः कामराहित्येनेव कमणि कुवं्न्तःकरणड्या 
ज्ञानाधिकारी मविष्य्रीति यावदध्यायसमापि वरिष्यति भगवन् ॥ ६ ॥ 

(^). भ्रीं दी ०--अव्रोत्तरम्-लोऽकेस्पिननिति । अयमथेः--यदि मया परस्पर- 
निरपेक्षं मोक्षप्राधनत्वेन कम्ञानयोगरूपं निष्ठाद्रयमुक्तं स्यात्तं दयोर्मष्ये यद्धं 
तदेकं वदेति त्वदीयप्रभषः संगच्छेत) न तु मया तथेक्तं, किं तु द्वाम्यामेकैव ब्रह्मनि. 
छठोक्ता, गुणप्रधानमूतयोस्तयोः स्वातन्ञ्यानुपपततेः । एकस्या एव त् प्रकारमेदमाचमाधि 
कारभेदेनाक्तमिति । अस्िञ्शुद्धाशुद्धान्तःकरणतया द्विविधे रोकेऽधिकारिजने द्व विषे 
प्रकारो यस्याः सरा द्विविधा निष्ठा मेक्षपरता पुरा पर्वाध्याये मया पर्जञन प्रोक्ता स्पष्ट- 
मेवाक्ता | प्रकारद्रयमेव निदिरति-- ज्ञानयोगेनेति । परस्यानां शद्धान्तःकरणानां 
जञानमूभिकामारूढानां ज्ञानपरिपाकार्थं ज्ञानयोगेन ध्यानादिना निष्ठा ब्रह्मपरतोक्ता 
¢ तानि पवाणि संयम्व युक्त आघरीत मत्परः " हृतयद्धिना । पांस्यमूमिकामारुरुभूणां 
तु अन्तःकरणशुद्धद्वरा तदारोहार्थं तदुपायमृतकर्मयोगाधिकारिणां योगिनां कर्मयोगे- 
न(ण) निष्ठोक्ता ^ षम्दधि युद्धाच्छेयोऽन्यत्त्रियस्य न विद्यते” इत्यद्धिना । अत 
एव चित्तशुच्यशुद्धिरूपावस्थामेदेनैव द्विविधाऽपि निषठोक्ता-- “एषा तेऽभिश्िा 
सस्थे वद्धर्योगे तमां शु ” इति ॥ ३ ॥ 

म० टीं०-तत्र कारणामवे कार्यानुपपत्तेः-- 

न केमणामनररम्भारनष्कम्यं परुषाश्चते ॥ 
न च् सन्यसनादव पिद समागच्छति ॥४॥ 

© 
४ | कर्मणां “ तंते वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यत्तेन दानिन . तप- 

2 

१ ख, 'इदयादिना ॥ ३ ॥ 



[अ०रश्री ०५] श्रीपद्धगवद्रीवा । ९९ 

साऽनारकेन ”' इति श्रुत्याऽऽत्मज्ञाने विनियुक्तानामनारम्भादननष्ठ नाचचित्तशच्य मावेन 
ज्ञानायोग्यो बाहिमुखः पुरुषो नेष्कम्यं सवेकमशन्यत्वं ज्ञानयोगेन निष्ठामिति यावत् , 
नाश्चते न प्राम्राते। नन एतमेव प्र्राजेनां छाकामेच्छन्तः प्र्रजान्तेः इति श्रते पवक - 

सन्यासादेव ज्ञाननिष्ठोपपत्तेः कृतं कमंमिरिव्यत आह-न च संन्यप्ननादेव चित्तशुद्धि 
विना कृतास्पिद्धि ज्ञाननिष्ठारक्षणां सम्यक्फटपयवस्तायित्वेनाधिगच्छति नैव प्रा 
तील्थेः । कमेजन्यां चित्तशद्धिमन्तरेण सन्याप्न एव न संभवति । यथाकथंविदौ- 
त्पुक्यमात्रेण कृतोऽपि न फरपयेवसरायीति मावः ॥ ४ ॥ 

श्री ० टी ०--अतः परम्यकचित्तशद्या ज्ञानेोत्पत्तिपरयन्तं वणाश्चमोचितानि कर्माणि 
कव्यानि । अन्यथा चित्तटाच्यमवेन ज्ञानानुत्पत्तरित्याह-न कर्मणामिति । 
कर्मणामनारम्मादननुष्ठानानैष्कम्यं ज्ञानं नाश्रुते न प्राप्नोति । ननु च “एतमेव प्रतराजिनो 
छोकमीप्पन्तः प्रजानि " इति संन्यासस्य मोक्षाङ्गत्वश्चतेः पन्याप्तादेव मोक्षो भवि- 
पयतीति कं करमभिरिलाद्कयोक्तम्-न चे ति। न च चित्तशुद्धि विना छइतात्पं- 
न्यप्ननादेव ज्ञानशुन्यास्सिद्धि मेक्षं मधिगच्छति प्ररोति ॥ ४ ॥ 

म० टी०- तत्र कर्मजन्यशुद्धयमवि बहिमुंखः- 

न हि केिर्षणम्षि जातु तिटयकमङृव ॥ 
कायते ह्यवश्चः कम सवः प्रजृतिजंगरुणेः ॥ ५ ॥ 

हि यस्मात्षणमपि कारे जातु कदावित्कशिदप्यनितेद्धियोऽकर्मकृत्त्न तिष्ठति । 
अपि तु ठोकिकवैदिककरमानुष्ठानव्यग्र एव तिष्ठति । तस्मादशुद्धवित्तस्य सेन्यापरो न 
सेमवतीलर्थः । कसमात्पुनरविद्रान्कमीण्यकर्वाणो न तिष्ठति । हि यस्मात्सर्षः प्राणी 
चित्द्धिरहितोऽवशोऽखतन्र एव सन्धङृतिनैः प्रकृतितो जतिरभिन्धक्तैः कायीकरिण 
सत््वरनस्तमोभिः स्वमवप्रमेवा रागदरेषादिमिगुणेः कमे रोकिकं वैदिकं वा कार्यते । 
सतः कर्माण्यकुर्वाणो न कश्चिदपि तिष्ठतील्थः । यतः स्वामाविका गुणाश्राटका अतः 
परवशतया पैदा कर्माणि कुर्वतोऽरुद्बुदधेः सवैकम॑सन्यापो न ॒सेमवतीति न सेन्या 

ह| 

४७। 

सनिबन्धना ज्ञाननिष्ठा पेमवतीलयथः ॥ ९ ॥ 

श्री ० दी ०--कर्मेणां च सेन्यापर्तेष्वनाप्तक्तिमाघ्नं न तु स्वरूपेणाशक्यत्वादि - 
त्याह-न हीति । जातु कस्या चिद्वस्थायां क्षणमात्रमपि कश्चिदपि ज्ञानी वाऽज्ञो 

वाऽकमैक्त्कमीण्यकुवीणो न तिष्ठति । तत्न हेतुः प्रकृतिजैः स्वमवप्रमवे रागद्ेषादि- 
भिगणेः पर्वोऽपे जनः कर्मं कथयेते कमणि प्रवयतेऽवशोऽस्वतन्रः सन् ॥ ९ ॥ 
[9ाकककाकाकनयताावावाकाशत कक व 00०01 

१क,ग. छ, ब्र. ज. तेन ना" । २क, शुद्खर्थन्ना।३ग,घ. छ. ज. न्न, “ध्यति । 



१०० मधुसृदनसरस्वतीधीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०३शे ०६-भ) 

पर टी०--यथाकथंचिदौत्सुक्यमात्रेण तसंन्यापरस्त्वशुद्धचित्तस्तत्फरमाडन 
मवति यतः- 

कर्मद्धियाणि मेयस्य य अस्ति मनसा स्मरन् ॥ 
(> £ ¢ (९ म 

इृन्द्रयाथान्वपहात्मा मथ्याचारः प उच्यत्त॥ 8 ॥ 
म विमूढात्मा रागदधेषादिदुषितान्तःकरण ओत्सुक्यमात्रेण कर्मेन्द्रियाणि वाक्पा 

ण्यादीनि प्तयम्य निगृह्य बहिरिन्दियेः कर्माप्यक्ुवनिति यावत् । मनप्ता रागादपररि- 
तेनग्धियाथाञ्शिब्दादीन् त्वात्मतच्ं स्मरच्ास्ते कृतपन्यापतोऽहमित्यमिमानेन कर्मश 
न्यस्तिष्ठति स मिथ्याचारः सत्वशुद्धयमावेन फडायोग्यत्वात्पापाचार उच्यते, 

^ त्वंपदाथेविवेकाय सन्यासः परवेकर्मणाम् । 
श्रुदयेह विहितो यस्मात्तत्यागी पतितो भवेत् ” 

इत्यादिषमेशाश्चेण । अत उपपत्रं न च सेन्यप्तनदेवद्द्धान्तःकरणः सिद्धि सम- 
धिगच्छतीति ॥ ६ ॥ | 
 श्री° दी०--अतोजज्तं कमेलयागिनं निन्दति-कमंद्वियाणीति । वाक्पाण्यादीनि 
करमन्ियाण्यपि संयम्य निगृह्य यो मनप्ता भगवद्यानच्छलेनेद्धियाथन्विषयान्प्मरना- 
सेऽविशुद्धतया मनप आत्मनि स्थर्यामावात्प मिथ्याचारः कपटाचारो दाम्भिक उच्यत 
इत्यथः ॥ ६ ॥ | 

म० टी०-ओतपुक्यमात्ेण स्ैकमीण्यपतस्यस्य चित्तशुद्धये निष्कामक्माण्येव 
यथारा् कूर्यात् । यस्मात्- 

+भ > [य ^~. १० 
यस्विन्दरियाणि मनसा नियम्याऽऽरभतिऽजन ॥ 
= (^, ४ ९ अ 4 = 

केमाद्दर्थः केमयाम्रमप्कः स वाशष्यतं ॥७॥ 
तुशब्दोऽशुद्धान्तःकरणपन्यापिव्यतिरेकायेः । इद्धियाणि ज्ञनेद्धियाणे श्रोत्रा 

दीनि मन्ता सह नियम्य पापहैतृ्ञव्दादिविषयापतक्तार्नैवलयं मन्ता विवेकयुक्तेन 
नियम्येति वा, कर्मन्धिये्वाक्पाण्यारिभिः कर्मयोगे इुद्धिरेतुतया विहितं कमांऽऽरमते 

[ ककृ्वाा १ करोव्यपतक्तः फलामिढाषरशुन्यः सन्यो विवेकी स इतरस्मानिथ्याचाराद्विरिष्यते । 
परिश्रमप्ताम्येऽपि फटातिशयमाक्त्वेन श्रेष्ठो मवति । हैऽर्जुनाऽऽश्व्यमिदे पद्य यदेकः 
कर्मन्दियाणि निगृहुञ्जञनेन्दियाणि भ्यापारयन्पुरुषाथंदन्योऽपरस्तु ज्ञानेन्द्रियाणि 
निगृह्य कर्मन्दियाणि व्यापारयन्परमपुरषाथेमाग्मवतीतिं ॥ ७ ॥ 

श्री टी०-- एतद्विपरीतः कमकता श्रेष्ठ इत्याह -यसितविति । यम्तु ज्ञनेन्धि- 
याणि मनप नियम्येश्वरप्रवणानिं कृत्वा कर्मेन्द्रियैः करमूपं योगमुपायमारमतेऽनुति- 

१ क. ङ, तिवा॥५४॥ 



[ अ०३श०८-९ | भरीमद्धगवद्वीता । १०१ 

ष्ठति अप्तक्तः फटामिलापरहितः सन्स विशिष्यते विशिष्टो मवति चित्त्या ज्ञान- 
वान्भवतीलथंः ॥ ७ | 

म० दी०-यम्मदेवं तस्मान्मनप्ा ज्नेन्धियाणि निगृह्य कर्मनियेः- 
(कप ¢ ~ ९ ४१ ९ 

तनयते कृर् केम त केम ज्याया दफ्मणः॥ 

शरीरयाप्राऽपि च ते न प्रसिष्येद्कर्मणः ॥ ८॥ 
तवं प्रागननुशितङद्धिहेतुकमा नियतं विष्युदेशे फटपंबन्धशुन्यतया नियतनिमिततेन 

विहितं कर्म श्रोतं स्मा च नित्यमिति प्रतिद्धं कुर । कृति मध्यमपुरषप्रयोगेणेव 
त्वमिति खन्धे त्वमिति प्दमथौन्तरे संक्रमितम् । कस्मादशुद्धान्तःकरणेन कर्मैव 
कर्ैवयं हि यस्मादकर्मेणोऽकरण्कमैव ज्यायः प्रशस्यतरम् । न केवलं कर्मामावे तवा- 
न्तःकरणङ्ुद्धिरेव न स्िष्येत् । फं तु अकमैणो युद्धादिकर्मरहितस्य ते तव शरीरयात्रा 
शरीरस्थितिरपि न प्रकर्षण क्षत्रधृत्तिकृतत्वलक्षणेन पिध्येत् । तथा च प्रागुक्तम् । 
अपि चेलन्तःकरणङ्द्धि्मुच्चयाथः ॥ ८ ॥ 

श्री ° टी ०--यस्मादेवं तस्मात्- नियतमिति । नियतं निचयं पेध्योपासतनारि 
क कुर । हि यस्मादकर्मेणः कर्माकरणात्सकाशात्कम ज्यायोऽपिकतरम् । अन्यथाऽ- 
कमणः सवैकर्मशुन्यस्य तव शरीरनिवाहोऽपि न प्रधतिष्येन्न मवेत् ॥ ८ ॥ 

म० दी०--“ कर्मणा वध्यते जन्तुः ” इति स्यतेः सवं कम बन्धातमकतवान्पुयु- 
षणा न कतव्यमिति मला तप्योत्तरमाद-- 

यज्ञाधाकर्मणोऽन्यत्र रोकोऽये कर्मबन्धनः ॥ 
तद्ध कमं केन्तेय मृक्तपङ्कः समाचर् ॥ ९॥ 

यज्ञः परमेश्वरः “ यज्ञो वै विष्णुः ” इति श्रुतेः । तदाराधनार्थं यत्छियते क 
तदज्ञा्थं तस्मात्वर्मणोऽन्यत्न कर्मणि प्रवृत्तोऽयं छेकः कमीधिकारी कर्मबन्धनः कर्मणा 
वध्यते न त्वीश्वराराधनार्भेन 1 अतस्तदर्थं यज्ञार्थं कमे हे कौन्तेय त्वं कम॑ण्यधिकृतो 
मुक्तपक्ञः सन्माचर सम्यक््रद्धादिपुरःप्तरमाचर ॥ ९ ॥ 

भ्री० टी०-पांस्यास्तु सममपि करम बन्धकत्वाज्न कार्यमित्याहूसतनिराङुवै- 

त्नाह--यङ्गाथादिति । यज्ञोऽ विष्णुः । “यज्ञो वे विष्णुः? इति श्रुतैः । तदाराधना- 
थात्कर्मणो ऽन्यत्र तदेकं विनाऽयं ठोकः कर्मबन्धनः कमयिवैध्यते न त्वीश्वराराधनार्थेन 
कर्मणा । अत्तदर्भ विष्णपरी्र्थ मुक्तपङ्गो निष्कामः सन्कम सम्यगाचर ॥ ९ ॥ 

म० टी ०--प्रनापतिवचनादप्यधिक्तेन कमं कतैम्यमित्याह परहयन्ञा इत्यादि. 
चतुर्भिः- 



१०२ मधुसूदनसरसखतीभ्रीधरस्वामिकरतरीकाभ्यां समेता-[अ० ऽन ०१०-११] 

सहयन्नाः प्रजाः सषा एरोवाच प्रजापतिः॥ 
जनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्विष्टकामधुर् ॥ १० ॥ 

सह यन्न विहितकरमकछापेन वत॑न्त इति सहयज्ञाः कमिता इति यावत् । 
५ वोपप्तननस्य †: इति पक्षं पादेरामावः । प्रजाल्ञन्वणान्पुरा करपाद्। पृष्टरवाच 
प्रनानां पतिः सरष्टा । किमुवाचेलयाह--अनेन यत्तेन खवाश्रमोचितधर्मेण प्रप्तविष्यध्व 
प्रप॒यध्वम् । प्रणो वृद्धिः । उत्तरोत्तराममिषृद्धि कमध्वमिल्यथंः । कथमनेन वृद्धिः 

स्यादत आह-एष यज्ञास्यां धर्मो वो युष्माकमिष्टकामधुक् , इष्टानमिमतान्कामान्का- 
म्यानि फटानि दोग्धि प्रापयतीति तथा । अभीष्टमोगप्रदोऽस्तिविल्थैः । अचर यद्यपि 
यन्ञग्रहणमावदयककरमोपलक्षणार्थमकरणे प्रत्यवायस्यग्रे कथनात् । काम्यकर्मणां च 
प्रकृते प्रस्तावो नास्येव “मा कर्मफरहेतुमः?१ हृत्यनेन निराज्तत्वात्। तथाऽपि नित्यकर्म- 
णामप्यानुषद्गिकफटप्तद्धावात् ““एष वोऽस्त्विष्टकामधुकू"हृत्युपपद्यते । तथाचाऽऽपर्तम्बः 
स्मरति--“ तद्यथाऽऽत्रे फां निमिते छायागन्धावनूत्पयेते एवं धमं चयैमाणमथां 
अन॒त्पद्यन्ते नां चदनत्पद्यन्तं न धमेहानिमवति " इतिं । फटपद्धावेऽपं तदामप्तष्य- 

नभिपधिभ्यां काम्यनित्ययोविशषः। अनभिपरहितस्यापि वप्तु्वभावादुत्पत्तो न विशेषः। 
विस्तरेण चामर प्रतिपादयिष्यते ॥ १०॥ 

श्री ० दी ०--प्रनापतिवचनादपि कर्मकेतव भ्रष्ठ द्याह सहयज्ञा इति चतुभिः-- 
यज्ञेन पह वन्त इति सहयज्ञा यज्ञाधिङ्ता बह्यणाचयाः प्रजाः पुरा सगदो सृष्ट 
ब्रहमेदमुवाच । अनेन यद्ञेन प्रप्तविष्यध्वं प्रमूयध्वम् । प्रो हि वृद्धैः । उत्तरोत्तर।- 
भितव्राद्धे छमध्वमिलथः । तच हेतुः-एष यज्ञो वो युष्माकमिष्टकामधुगिष्टान्कामा- 
न्दोग्धीति तथा । अभीष्टमोगप्रदोऽसिवत्यर्थः । अत्र च यन्ञग्रहणमावरयककर्मोपरक्ष- 
णार्थम् । काम्यकरमप्ररं्ा तु प्रकरणेऽपङ्गताऽपि प्तामान्यतोऽकरमेणः कमं श्रषठमित्ये- 
तदर्थैयदोषः ॥ १० ॥ 

म० दी०--कथमिष्टकामदोगृत्वं यज्ञस्येति तदाह-- 

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ॥ 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ ११॥ 

अनेन यत्नेन युयं यजमाना देवानिन्द्रादीन्मावयत हवि्भागेः पेवरधेयत तर्पयतेत्यर्थः | 
ते देवा युष्मामिमौविताः सन्तो वो युष्मान्भावयन्तु वृष्टयादिनाऽन्नोत्पत्तिद्ररेण संव 
यन्तु । एवमन्योन्यं संवधयन्तो देवाश्च यूयं च परं प्रेयोऽमिमतमर्थं प्राप्स्यथ देवा- 
स्ति प्राप्स्यन्ति यूयं च खगौस्यं परं प्रेयः प्रप्स्ययेत्यथः ॥ ११ ॥ 

१. ग्.घ्.ड,च.,छ,.ज, प्न, विरिष्ट। क. छ. स्न, अ, 'रामाभेः। 



[ अ०रशभो०१२९-१३ ] श्रीमद्धगवह्वीता । १०३ 

भ्री° दीं ०--कथमिष्टकामदोग्वा यज्ञो भवेदिल्त्राऽऽह- देवानिति । अनेन 
यज्ञेन युयं देवान्भावयत हविरमीगेः सवर्धयत । ते च देवा वो युष्मान्पवधयन्तु वृश्या- 
दिनाऽन्नात्पातिद्रारण । एवमन्योन्यं सवधयन्ता देवश्च ययं च परस्परं श्रयोऽमीष्टमर्थ 

[प्स्यथ ॥ {१॥ 

म० टी०--न केवट पारतिकमेव एर यज्ञात् , किं तवेहिकमपीत्याह-- 
नि (( क क, ॥ च (र 

३९न्भिगान्ह का इवा रस्यन्त यन्नमाविताः॥ 
भ्र, ५ ॐ क 

तद्त्तानव्रदायभ्या य भ्ह्क्तं स्तन एप: ॥ १२॥ 
अभिरषितान्भोगान्पशवत्तिरण्यादीन्वो युष्मभ्यं देवा दास्यन्ते वितरिष्यन्ति । हि 

यरमाघ्ज्ञेमावितास्तोषितास्ते । य्मततेकणवद्धवद्धयो दत्ता भोगास्तस्मततेदतै$तान्भो 
गनिभ्यो दवेम्योऽप्रदाय यकञेषु देने देशेनाऽऽहुतीरपतंपाय यो मृङ्क देेन्द्रियाण्येव तरप. 
यति सेन एव तस्कर एव पर देवस्वापहारी देवर्णानपाकरणात् ॥ १२ ॥ 

श्री ° दी ०--एतदेव स्पष्ठी कुवैन्कमकरणे दोषमाह-इष्टानिति । यत्तैमविताः 
सन्तो देवा वृष्यादिद्ररिण वो युष्मभ्यं मोगान्दास्यनिति हि । अतो देवेदतानन्नारीनेम्यो 
देवेभ्यः पञ्चयज्ञादिमिरदत्वा यो मूक प्रतु सेनश्वोर एव ज्ञेयः॥ १२॥ 

पर दीर-येतु- 
[य (क क क £ ® ( ल, 

यन्नाद्य्टाशनः सन्ता मुच्यन्त सवाकटवषः ॥ 

भृञ्चते ते खषं पापा ये प्चन्याप्मकारणात् ॥ १३॥ 
वेश्वदेवादियज्ञावशिष्टममतं येऽश्नन्ति ते सन्तः शिष्टा वेदोक्तकारित्वेन देवाचृणा- 

पाकरणात् । अतस्ते मुच्यन्ते सविहिताकरणनििततेः पूव॑कतैश्च पञचसुनानिमिततः 
किखिः । भ॒तमाविपातकाप्रंपरिणस्ते मबन्तीत्यथेः । एवमन्वये सूतमाविपापामावमुक्तवा 
भ्यतिरेके दोषमाह--मूङ्चते ते वेश्वदेवाद्यकारिणोऽधे पापमेव । तुशब्दोऽवधारणे । ये 
पापाः पञ्चमरूनानिमिततं प्रमादकृतहिमानिमित्तं च इतपापाः सन्त आत्मकारणादेव 
पचन्ति न तु वैश्वदेवा्थम् । तथा च पञचमूनादिृतपापे विद्यमान एव वश्वरेवादिनि- 
त्यकमाकरणनिमित्तमपरं पापमा्ुषन्तीति मुञ्चते ते त्वघं पापा इत्युक्तम् । तथा च 
स्मतिः- 

८ कण्डनी पेषणी चह्ठी उदकुम्भी च माननी । 
पञ्च सना गृहस्थस्य ताभिः खगं न विन्दति ” इति ॥ 

८८ पञ्चम॒नकृतं पापं पञ्चयकञेव्यपोहति " इति च । श्रुतिश्च--““ इदमेवास्य 
तत्पाधारणमनं यदिदमद्यते स॒ य एतदुपास्ते न स पाप्मनो व्यावतैते मिश्रं ह्येतत् ” 
इति । मन्रवर्णोऽपि-- 



१०४ मधुसूदनसरस्वरीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अरदेशे० १५] 

५८ मोघम विन्दते अप्रचेताः सलं त्रवीमि वध इत्स तस्य । 

नार्यमणं पुष्यति नो पायं केवटघो भवति केवछादौ ” इति ॥ 

हदं चोपलक्षणं पञ्चमहायज्ञानां स्मातौनां शरोतानां च नित्यकर्मणाम् । अथिज्कतेन 
नित्यानि कर्माण्यवरयमनृष्ेयानीति प्रजाप्तिकचनाथः ॥ १६ ॥ 

श्री दी ०--अतश्च यजन्त एव श्रेष्ठा नेतर इत्याह--यज्गशिष्टारिन इति । 
शवदेवादियज्ञावरिष्टं येऽश्नन्ति ते पश्चसुनाङ्नैः सर्वैः किदविपेमृच्यन्ते । पञ्च सूनाश्च 

समतावुक्ताः- 
८ कण्डनी पेषणी चली उदङ्कुम्मी च मजनी । 

पञ्च सूना गृहप्यस्य ताभिः खगं न विन्दति " इति ॥ 
ये त्वात्मनो मोजनाथमेध पचन्ति न तु वैश्वदेवाय ते पापा दुराचारा अधमेव 

मुञ्जते ॥ १६॥ 
म० टी०--न केवलं प्रनापतिवचनादेव कम कतेम्यमपि तु जगचक्रपरवृत्तिहेतु- 

त्वदपीत्यह--अन्नादिति तरिभिः- 

अनद्धपनिति भूतानि परेनयाद्त्रपंमवः ॥ 
यन्नाद्भवति पर्जन्यो यत्नः कमंसमुद्रवः ॥ १४ ॥ 

अन्नादुक्तद्रेतोखोहितदपेण परिणतादूतानि प्राणिदारीराणि मवन्ति जायन्ते । 
अत्रय परभ जन्मान्पंमवः पञेन्यद्भष्टः । परतयक्षतिद्धमेषेतत् । अत्र कर्मोपयोग- 
माह--यन्ञाकारीय॑देरथिहोदिशपुतरीस्याद्धमीद्धतति पन्थः । यथा चाञ्िहोषा- 
हतेवष्टिननकल्वं तथा व्यास्यातमष्टाध्यायीकाण्डे जनकयाज्ञवल्छयपरवादषूपायां षट्ध- 
शयाम् । मनुना चोक्तम्- 

« अग्नो प्रासाऽऽदतिः पम्यगारियमुपकतष्ठते । 
आदिद्याज्ञायते बृष्टवरष्टरन्नं ततः प्रजाः ” इति ॥ 

स॒ च यज्ञो धमास्यः सूक्ष्मः कर्म्तमुद्धव कऋलिग्यजमानव्यापारपाध्यः । यज्ञस्य 
हि अपूर्वस्य विहितं क्म कारणम् ॥ १४ ॥ 

श्री > 2ी०--जगच्चत्रप्रबृततिहेतुत्वादपि कमे कतेव्यमिलयाह-अन्रादितितिमिः-- 
अच्नच्छुकरशोणितरूपेण परिणतूतान्युतपचन्ते । अन्नस्य च समवः पञन्यद्ेः 
प॒ च पञजन्यो यज्ञाद्धवति । म्न च यज्ञः कर्म्तमुद्धवः क्मेणा यजमानारिव्यापारेण 
सम्यद्निष्पद्यत इत्यथैः । 

८८ अग्नौ प्रास्ताऽहुतिः पम्यगादित्यमुपतिषठते | 
आदिल्याजायते वृषिव्टेरत्ं ततः प्रनाः इति स्मृतेः ॥ १४ ॥ 

१ क, अ, मेवान्नं प । २ सन्न, ष्वार्थं। 



[ अ० ३ को" १५-१६ | भरीमद्धगबद्रीता । १०६. 

प० टी ०--तच्वपूर्वोलादकम्-- 

कम ब्रह्मद्धवं विरि ब्रह्मक्षरसमुद्वम् ॥ 
तस्मास्सवगतं ब्रह्म नियं यत्ने प्रतिष्ठितम् ॥ १५ ॥ 

बरह्मोद्धवं बह्म वेदः स एवोद्धवः प्रमाणं यस्य तत्तथा । वेदविहितमेव करमापूर्व्ा- 
धनं जानीहि न त्वन्यत्पापण्डप्रतिपारितमित्यथैः । ननु पाषण्डशाद्लपिक्षया वेदस्य 
किं वैरक्षण्यं यते वेदप्रतिपादित एव धर्मो नान्य इलत आह-- बरह्म बेदास्यमक्षर- 
समुद्धवमक्षरात्परमात्मनो नि्दोषातपुरुषनिशवाप्न्ययेनबुद्धपुर्वं॒समुद्धव अआविमीबो 
यस्य तदक्षरपतमद्धवम् । तथा चापौ रषेयत्वेन निरप्तसमस्तदोषाशङ् वेदवाक्यं प्रमि- 
तिजनकतया प्रमाणमतीद्धिये्थ न तु भरमप्रमादकरणापाटविप्रसिप्पादिरोषवत्प्रणीतं 
पालण्डवाक्यं प्रमितिजनकमिति भावः । तथा च श्रुतिः-“अस्य महतो सूतस्य निश्वसि- 
तमेतयदमेदो यजुवदः पामवेदेऽयवा्गिरप इतिहाप्तः परणं वचा उपनिषदः 
छोकाः सूत्राण्यनुव्याल्यानानि म्यास्यानान्यस्येवैतानि निश्चितानि " इति । तस्मा. 
रसाक्षात्परमात्मपमुद्धवतया सवेगतं र्व्रकाश्चकं नित्यमविनाशि च ब्रह्म वेदाख्यं 
यज्ञे मीस्येऽतीन्धिये प्रतिष्ठितं तात्प्येण । अतः पाषण्डप्रतिपादितोपधगेपरितामेन 
वेद्बोधित एव पर्मोऽनुष्ठेय इत्यः ॥ १९ ॥ 

श्री दीर-तथा--कमे ब्रह्मोद्धवमिति । तच्च यजमानादिन्यापाररूपं कर्म 
घरह्मोद्धवं विद्धि ब्रह्य वेदस्तसमात्प्रतृत्तं जानीहि । तच्च त्रह्म वेदाखूयमक्षरात्मरब्रह्मणः 
समुद्धूतं विद्धि । “ अस्य महतो मृतस्य निःश्वपतितमेतयदगवेदो यजुवेदः सामवेदः " 
इति श्रतेः । यत एवमक्षरदेव यन्ञप्रवृत्तरयन्तं तप्याभित्रेतो यत्ञस्त्मात्सवगतमप्यक्षरं 
ह्य निलयं सर्वदा यज्ञे प्रतिष्ठितं, यज्ञनोपायमूनेन प्राप्यत इति यज्ञे प्रतिष्ठितमुच्यत 
उद्यमस्था पदा रक्षीरितित् । यद्रा यस्माजगचक्रमृषं करम॑तप्मात्सवेगतं मन्त्राय 
वादैः स्वषु सिद्धाथप्रतिपादकेषु मूरत्वास्यानादिषु गतं सितमपि वेदारूयं बह्म 
सदा यत्ते तात्पयैरूपेण प्रतिष्टितम् | अतो यज्ञादिकमै कतेव्यमिल्यथैः ॥ १९ ॥ 

प° टी०--मवत्वेवं ततः किं फल्तिमित्याह-- 

एवं प्रवतिंतं चक्रं नानुवतंयतीह यः ॥ 
~ (~ ५ ५, + टै (का कय 

अघायरन्द्रयारामां मपि पाथ स नवाते ॥ १६ ॥ 
(+ अ भक 

आदौ परोेश्वरात्सवीवमासकनिलनिर्दोषवेदाविमीवः । ततः कमैपरिज्ञानं ततोऽ. 

१ ख. ड. द. ज. शनिसवोगिनि'।२ख.ग.घ.ङ.च,छ. पुभू।3क. 
स, "ता्थकादन्यास्याः । 

फं 



१०६ पधुसृदनसरस्वतीधौधरस्वामिदृतदीकामभ्यां समेता-[ अण्े०१७] 

ृष्ठानाद्धमोत्पादः । ततः पर्जन्यस्ततोऽन्नं ततो मृतानि पुनस्तथैव भूतानां कर्मप्रषू- 
्तिरितयेवं पसेशवेण प्रवर्तं चक्रं सवरैजगनिवाहंकं यो नानुवतैयति नानुतिष्ठति सोऽ- 
धायुः पापजीवनो मों व्यथमेव जीवति हे पाथं तस्य नीवनान्मरणमेव वरं जन्मान्तरे 
धर्मीनष्ठानकंमवादिद्थः । तथा चश्ुतिः--“ अथो अयं वा आत्मा सवेषां 
भूतानां छोकः सर यञ्जुहोति यद्यजते तेन देवानां ोकोऽ थ यदनुवृते तेन ऋषीणामथ 
यतियतृम्ये नि्णति यत्प्रजामिच्छते तेन पितृणामय यन्मनुप्यान्वाप्तयते यदेम्योऽ- 
शनं ददति तेन मनुष्याणामथ यत्पदुम्यस्तुणोदकं विन्दति तेन प्नं यदस्य 
गृहेषु श्वापदा वयांस्या पिीडिकाम्य उपजीवन्ति तेन तेषां छोकः' इति । ब्रह्मविदं 
व्यावर्तयति-इन्दियाराम इति। यत इच्ियेर्विषयेप्वारमति अतः कर्माधिकारी संस्तद- 
करणात्पापमेवाऽऽचिन्वन्व्यथमेव जीवतील्याभिप्रायः ॥ १६ ॥ 

श्री ० 8ी०--यस्मदेवं परश्वेव मृतानां पुरुषा्थ॑पिद्धये कमादिचक्रं प्रवर्तितं 
तपमात्तदकुतो वृथेव जीवितमिल्याह -एवरमिति । परमेश्वरवाक्यमूतद्धिरास्याद्रखणः 
पुरुषाणां कर्मणि प्रवृत्तिसततः कर्मनिष्पत्तिस्ततः परजन्यप्ततोऽन्नं ततो भूतानि 
भूतानां च पुनप्तथेव कर्मणि प्रवृत्तिरित्यवं प्रवतितं चक्रं यो नानुवर्तयति नानुतिष्ठति 
अवायुरधं पापरूपमायुर्स्य प्तः, यत इन्दियेर्विषयेष्वेवाऽऽरमति न तु इ्राराषनार 
कर्मणि अतो मोषं व्यर्थं स्र जीवति ॥ १६॥ 

म० टी०--यस्िविन्दियारामो न मवति परमाथेदशीं प्र एवे नगचक्रप्रवृत्तिहेतु- 
मूतं कमाननुतिष्ठलपि न प्रल्वैति कृतङ्ृव्यतादिलयाह द्ाम्पाम्-- 

यस्तवार्मरतिरव स्यादासतुप्रश्च मानवः ॥ 
आत्मन्येव च सदष्टस्तस्य कथं न विद्यते ॥ १७॥ 

इन्द्रियारामो हि सक्चन्दनवनितादिषु रतिमनुमवति मनेज्ञाचनपानाद्धिषु तृषि 
पटपुत्रहिरण्यादिामेन रोगादचयमवेन च तुष्टिम् । उक्तविषयामावे रागिणामरत्य- 
तप्त्यतष्टिदरोनाद्रतितृषितष्टमो मनेवृत्तिविरेषाः पताक्िपिद्धाः । छन्धपरमात्मानन्द्तु 
द्वेतदशोनामावादतिफस्गुत्वाच्च विषयघुख॑न कामयत इत्युक्तं ५यावानथे उदपाने" 
इत्यत्र । अतोऽनात्मविषयकरतितृपतितुष्टयमावादात्मानं परमानन्दमद्वयं॑साक्षत्कुवु- 
पचारदेवमुच्यते--आत्मरतिरात्मतुप्त आलमपततष्ट इति । तथा च श्रुतिः-- ५ आत्म- 
क्रीड आत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मविदां वरिष्ठः '" इति । आत्मतुपतशचेति चकार॒ एव- 
कारानुकषणाथैः । मानव इति यः कश्चिदपि मनुष्य एवमूतः पत॒ एव कृतकृत्यो न 
तु ब्राह्मणत्वादिप्रकर्षेणेति कथयितुम् । आत्मन्येव च संतुष्ट इत्यत्र चकारः समच 
1 

१ख. च. च्च. "च्छति तेः। 



[ अ० ३ श्री०१८] ` श्रीमद्धगवह्लीता । ̀ १०७ 

¢ » (भ क [क (9१ + क, * याथः । य एरवभूतप्तस्याधिकारहेत्वमावत्किमपि कार्थं वेरिकं टोक्षिकं वा न 
वियते ॥ १७ ॥ 

श्री° टी०--तदेवं «न कर्मणामनारम्भनेष्कर्म्यम्,' इत्यारिनाऽज्ञस्यान्तःकरण- 
© ¢ शुद्धं कमेयोगमुक्त्वा ज्ञानिनः कमानुपयोगमाह यप्िविति द्वाभ्याम् -- आत्मन्येव 

रतिः प्रीतियस्य । ततश्वाऽऽतन्येव तृप्तः स्वानन्दानुमयेन निर्यृतः । अत एवाऽत्म 
प ५ 

न्यच ततुष्टा मगापक्ञार्हत। यस्त्य कतव्य नास्ति ॥ १७ ॥ 

पर० टी०--नन्वात्मविदोऽपि अभ्युदयार्थं निश्रेयप्ताथं प्रत्यवायपरिहारार्थं वा 
कमै स्यादित आद-- 

नव तस्य कृतनार्था नाकृतेनेह कश्चन ॥ 
न चास्य सवभूतेषु कविद्थव्यपाश्रयः ॥ १८ ॥ 

तस्याऽऽत्मरतेः कृतेन कर्मणाऽम्युदयरक्षणो निःप्रेयप्तलक्तणो वाऽ्थैः प्रयोजनं 
नैवात्ति तस्य खगौचयम्युदयानभितात्, निभेयपतप्य च कर्माप्ताध्यतवात् | तथा च 
ध्रुतिः“ परीक्ष्य टोकान्कमचितान््राह्णो निरवदमायात्रसत्यक्ृतः कृतेन » इति | 
अटतो नित्यो मेक्षः कृतेन कर्मणा नास्तीलर्थः । ज्ञानपताध्यस्यापि प्यावृत्तिरेवकारेण 
सृचिता । आत्मरूपस्य हि निःशरेयप्तस्य निदप्राप्तस्याज्ञानमाघमप्रा्िः । तच्च तचवन्नान- 
मात्रापनो्यम् । तक्षिस्तच्वन्ञानेनापनुनने तस्याऽऽत्मविरो न ॒किंचित्कर्मपाध्यं ज्ञान- 
साध्यं वा प्रयोजनमसतील््थैः । एषंमृतेनापि प्र्यवायपरिहारार्थं कमाण्यनुष्ेयान्येवेत्यत 
आह-नाद्रतेनेति । मवि निष्ठ । निलकमकरणेनेह छोके गहितत्वरूपः प्रत्यवाय. 
प्रा्िहपो वा कश्चनार्थ न्ति । पवैत्रोपपत्तिमाहोत्तरर्धेन । चो हेतो । यस्माद- 
स्थाऽऽत्मविदः पवैमूतेषु ब्रह्मदिस्थावर नेषु कोऽपि अपेग्यपाश्रयः प्रयोनन्तबन्धो 
नास्ति । कंचिदूतविरेषमाधितल्य केऽपि क्रियात्ाधप्ोऽर्थो नास्तीति वाक्याथः। 

(५ ५ ९, + ५ ४ 

अतोऽप्य कृताकृते निष्प्रयोजने ““ नैनं कृताक्ते तपतः ” इति श्रतेः | ̂  तस्यहन 
=| 

द्वाश्चनामूत्या इराते आत्मा हषा स मवति ' ईति श्रु~दवा अप तस्य मानाम् 
५ 

वनाय न स्मथां इत्युक्तेन पन्चमावाथमपि देवाराघनरूपकम।नुष्ठानमित्यभिभायः । 
एतादशो अरह्यकिद्धुमिकाप्तकमेदेन निरूपितो वपिष्टन- 

ज्ञानभूमिः सुभेच्छास्या प्रथमा परिकीर्तिता । 
विचारणा द्वितीया स्यत्ततीया तनुमानप्ता ॥ 
स्ापत्तिशवतुर्थी स्यात्ततोऽपतपक्तिनापिका । 

५, पदार्थामावनी षष्ठी पपतमी तुयैगा स्मता " ई 
[¶) तत्र निलानिल्यवस्तुविवेकादिपुरःपरा फटपयवरायिनी मोक्ेच्छ प्रथमा । तते 

© 



१०८ मधुसूदनसरस्वतीश्रीषरखामिकृतरीकाभ्यां समेता-[भ०सी ०१८) 

गुरुमुपसृत्य वेदान्तवाक्यविचारः श्रवणमननात्मकेो द्वितीया । ततो निदिध्याप्तनाम्या- 
सेन मनप्त एकायतया पूकषमवस्तग्रहणयोग्यत्वं तृतीया । एतद्धूमिकात्रयै॑ताधनर्पं 
जाग्रदवस्थोस्यते योगिभिः, मेदेन जगतो भानात् । तदक्तम्- 

¢ भूमिकात्रितयं त्वेतद्राम जाग्रदिति स्थितम् | 
यथवद्धेदबद्धयेदं जगम्जाग्रति इयते › इति ॥ 

ततो वेदान्तवाक्यानिविकरपको ब्रह्मालेक्यपाक्षात्कारशतुर्थी भूमिका फटरूपा 
सच्वापत्तिः स्वम्रावस्थोच्यते । सरवस्यापि जगतो मिथ्यात्वेन स्फुरणात् । तदुक्तम्- 

¢ अद्रते स्र्यमायाति द्वैत प्रशममागते । 
परयन्ति स्वस्रवल्छोकं चतुर्था भूमिकामिताः '” इति ॥ 

सोऽयं चतुर्थभूमिं प्राप्तो योगी बह्मविदित्युच्यते । पश्चमीषषठीपपतम्यस्तु भूमिका 
जीवमुक्तरेवावान्तरमेदाः । तत्र सविकस्पक्तमाध्यम्यापिन निरुद्धे मनति या निर्विक- 
स्पकप्तमाध्यवस्था ाऽपपक्तिरिति पूषुपतिरिति चोच्यते । ततः स्वयमेव व्युत्थानात् । 
सोऽय योगी ब्रह्मविद्रः । ततस्तदभ्याप्परिपक्रेण चिरकाछावस्थायिनीं पता पदार्था- 
मावनीति गादपुषुतििति चोच्यते । ततः स्वयमनुत्थितस्य योगिनः प्रप्रयल्ननैव 
व्युत्थानात् । सोऽयं ब्रह्मविद्ररीयान् । उक्तं हि-- 

¢ पञ्चमीं मुमिकामेत्य सुषुप्तिपदनामिकाम् | 
षष्ठी गादपुपुप्त्याख्यां करमात्पतति भूमिकाम् " इति ॥ 

यस्यास्तु समाध्यवस्थाया न स्वतो न वा परतो व्युत्थितो मवति सर्वथा मदद 
नाभावात् । किं तु सवेदा तन्मय एव स्वप्रयलनमन्तरेणैव परमेश्वसप्रेरितप्राणवायुक्शा- 
दन्धेभिर्वाह्ममाणैहिकम्यवहारः परिपूणपरमानन्दधन एव समैतसिष्ठति । पता सप्तमी 
तुरीयावस्था । तां प्रातो ब्रह्मविद्ररिष्ठ इत्युच्यते । उक्तं हि- 

4 षष्ठयां मृम्यामपौ स्थित्वा समीं मूमिमाप्नुयात् । 
किचिदेवेष संप्स्त्वथवेष न किंचन ॥ 
विदेहमुक्तता तृक्ता पतपतमी योगमूमिका । 

[१ भ) जगम्या वचनं शान्ता सा सीमा योगमूमिषु ” इति ॥ 

यामधिकृद्य श्रीमद्धागवते स्यते-- 

^ देहं च नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा 
पिद्धो न परयति यतोऽध्यगमत्छह्पम् । 

दैवादुषेतमथ दैववशादपेतं | 
वाप्नो यथा परिकृतं मदिरामदन्धः ॥ #ि 



{भ° ३०१९] श्रीपद्धगवद्रीता | १०९ 

देहोऽपि देववश्षगः खलु कर्म याव- 
त्छारम्भकं प्रतिप्तमीक्षत एव सपः । 

ते पप्रपश्चमपिषूढपतमाषियोगः 
खाप पुनन भन्ते प्रतिबुद्धवस्तः ” इति ॥ 

शुतिश्च-“ त्थाऽहिनिस्वेयनी वल्मीके मता प्रस्ता शयीतैवमेवेदं शरीरं 
शेतेऽथायमशरीरोऽमृतः प्राणो ब्रहैव तेन एव ›” इति । तत्राये तेग्रहः-- 

^ चतुर्था मृमिका ज्ञानं तिक्तः स्युः पराघनं पुरा । 
जीवनमुक्तेरवस्याप्तु पराल्िखः प्रकीर्तिताः " ॥ 

सन्न प्रथममूमित्रयमारूदोऽज्ञोऽपि न कमाधिकारौ फं पुनसचज्ञानी तद्विशिष्टो 
०५, 
\ १ 

भीवन्मुक्तो वेत्यभिप्रायः ॥ १८ ॥ 
भी दी०--तत्र हेतुमाह~-नैव तस्येति । कृतेन कर्म॑णा तस्यार्थः पुण्यं 

नेवाक्ति ।. न चाकृतेन कश्चन कोऽपि प्रल्यवायोऽस्ि निरहंकारत्वेन विधिनिषेधाती- 
तत्वात् । तथाऽपि “ तस्छात्तदृषां देवानां न प्रियं यदेतन्मनुष्या विद्युः" इति श्रते 

दवकरृतविघ्रप्रमवात्तत्परिहाराथ कमेमिदवाः पेग्या इत्याशङ्कयाक्त सवभूतेषु ब्रह्मादि 
स्थावरान्तेषु कश्चिदपि अव्यपाश्रय आश्रय एव म्यपाश्चयः, अर्थं मोक्ष आश्रयणी- 
याऽस्य नासतल्य; । वघलामावस्य श्ुखव।क्तत्वत् । तथाच धतिः“ तस्य ह् 

न देवाश्चनामूत्या ईशत आत्मा दयषां स॒ मवति ” इति । चनेत्यन्ययमप्यरथे । 
देवा अपरि तस्याऽऽत्मतचन्ञस्यामृत्ये ब्रहमताप्रतिबन्धनाय नेशते न शकेनुवन्तीति 
शरुतेर्थः । देवङृतस्तु विघ्नाः सम्यश्ानोतपततेः प्रागेव । यदेतद्रहच मनुष्या विदयु- 
सतदेषां देवानां न प्रियमिति जहयन्ञानस्येवप्रियत्वोक्त्या तत्रैव विघ्नकतृत्वस्य पचि. 
तत्वात् ॥ १८ ॥ 

मृ० द०-यस्मान्ने त्वमवेस्ता ज्ञाना कं त कमार्धक्रत एव ममुः 

तस्मादृपक्तः सरतत कयं कम समाचर् ॥ 
अपक्त द्याचरन्कम प्रमाप्रातं पः ॥ १९ ॥ 

अपतक्तः फठकामनारहितः सततं सवेदा न तु कदाचित्कायमकदयकतेन्यं यावजी- 
वादिश्चतिचोदितं ¢ तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति यन्ञेन दानेन तपप्राऽ- 
नाश्चकेन " इति श्रुला ज्ञाने विनियुक्तं कर्म॑निलनेमित्तिकरक्षणं सम्यगाचर यथा- 
शां निर्वतेय । अक्तो हि य्पादाचरत्ीश्वरर्थं क कुर्वन्पचहदधिज्ञानप्रापिद्रा- 
रेण परं मोक्षप्रप्नोति परुषः पुरुषः स्र एव सतुरुषो नान्य इत्यमिप्रायः ॥ १९ ॥ 

१क्. छ. प्न, अ, श्वान ।>क.ख.ध, च. छ. ज. अ, "ति । हने" । 



११० मधुमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०दशे०२०] 

श्री० दी ०--यस्मदेर्वमृतस्य ज्ञानिन एव कमानुपयोगो नान्यस्य तस्माच्च कमं 
कवि्याह--तस्मादिति । अपतक्तः फरपङ्गरदितः सन्कायमवरयकतेग्यतया विहितं 

निलनैमित्तिकं कमं सम्यगाचर । हि यस्मादप्तक्तः कमाऽऽचरन्पुरुषः परं मोक्षं चित्त- 
शुद्धित्तानद्वारा प्रामोति ॥ १९ ॥ 

म० टी०--ननु विविदिषोरपि ज्ञाननिषठाप्रप्त्यथं श्रवणमनननिरिष्याप्तनानुषठा- 
नाय सरककम॑लयागटक्षणः संन्यापो विहितः । तथा च न केवरं ज्ञानिन एव कमानधि- 
कारः किंतु ज्ञानाथिनोऽपे विरक्तस्य | तथा च मयाऽपि विरक्तेन ज्ञानाधिना कर्माणि 
हेयन्यिवेलजैनाराङकां क्षत्रियस्य सन्यापतानधिकारपरतिपादनेनापनुदति मगवान्- 

कर्मणेव हि संपिद्धिमास्थिता जनकादयः ॥ 
ॐ _ _ ७ ४ ८ + £ € ® 

र कप्रहमवापि सपरयन्कटुमहाप्र ॥ ९० ॥ 

जनकादयो जनक्रानातरनरपरमृतयः शरतिसमिप्रषिदधाः श्रिया विद्वापोऽपि कमै- 
णेव सह न तु कमत्यागेन पह परंपिद्धि श्रवणाद्रिसाध्यां ज्ञाननिष्ठामास्यिताः प्राप । 
हि यस्मादेवं तस्मात्वमपि क्षत्रियो विविरिषुरद्रान्वा क्म कतमं सीव्यनुषङ्गः। 
^ ब्रह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च छोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्यं चरन्ति" 
इति पैन्याप्तविधायके वाक्ये ब्रह्मणत्वप्य विवक्षितलत् । “५ खाराञ्यकामो राजा 
राजपूयेन यजेत !? इत्यत्र कषत्रियत्ववत् । “ चत्वार आश्रमा ब्राह्मणस्य त्रयो रान- 
न्यस्य द्धो वेदयस्य ” इति च स्मृतेः । पुरणेऽपि-- 

८“ मुखजानामयं धर्मो यद्विष्णोरिङ्गपारणम् । 
बहुजातोरनातानां नायं धेः प्रर्यते 

इति क्षत्रियवेद्ययोः सन्याप्तामाव उक्तः । तस्मायुक्तमेवोक्तं मगवता-“कर्मणैव हि 
संिद्धिमाधिता जनकादयः ” इति । «व राजाश्रिता धमां राजा धर्ष्य धारकः” 
इत्यादिस्मो्बणीश्रमधर्प्वतकतवेनावि कषतरियोऽवदयं कम कुर्यारि्ाह--छेोक्ेति । 
रोकानां सवे स्वे धरम प्रवतैनमुन्मागचिवतैनं च रोकपेरहस्तं पदयन्नपिदिन्दाजनका- 
दिशिष्टाचारमपि पदयन्कर्मं क्महंस्येवेलयन्वयः । क्षत्रिथजन्मप्रापकेण कर्मणाऽऽरब्ध- 
शरीरस्तवं विद्वानपि जनकादिवत्पारञ्यकरमेबटेन ोकंग्रहा्थ क्म कतुं योग्यो मवति 
न तु त्यक्तु ब्रह्मणजन्माङामादित्यमिप्रायः । एतादशमगवदमिप्रायविदा भगवता 
माष्यकृता ब्राह्मणस्यैव सेन्यापो नान्यस्येति निर्णीतम् । वापिकक्रता त॒ प्रोढिवादमा- 

1 

तेण क्षत्रियवैशययोरि पेन्याप्तोऽस्तीत्युक्तमिति द्रष्टम्यम् ॥ २० ॥ 

१ कृ, (तिपुराणप्र' | 



[भ ०३ ०२१-२२। श्रीपद्धगवह्धीता | १११ 

श्री ° दी०--अघ्र सदाचारं प्रमाणयति- कर्मणेषेति । कर्मणेव शुद्धाः 
सन्तः सपिद्धि म्यन्तानं प्राप्ता इत्यथैः । यद्यपि त्वं सम्यगञानिनमेवाऽऽत्मानं मन्यसे 
तथाऽपि कमाचरणं मद्रपेवेलाह--छोकसै ग्रहमिति । लोक्य संग्रहः खमे प्रव 
नम् । मया कमणि कृते जनः सर्वोऽपि करिष्यति अन्यथा ज्ञानिदष्ठन्ेनान्नः कर्म 
त्यजन्पतेदि्येवं छोकरक्षणमपि तावत्प्रयोजनं संपरयन्कर्मं कर्तुमेवाहपि न तु लक्तु- 
मित्यथः ॥ २० ॥ 

म० दी०-ननु मया कर्मणि क्रियमाणेऽपि शोकः किमिति तत्संगृहीयादिदया. 
शङ्कय भ्रेष्ठाचारानुविधायित्वादिलाह-- 

यद्यदाचरति भ्रेस्तत्तदेेतरो जनः ॥ 
स यस्ममाणे कुरते लोकस्तदनुवतेते ॥ २१ ॥ 

्रषठः प्रधानमूतो राजादियंयत्कमीऽऽचरति शुमगहमं॑वा॒तत्तरेवाऽऽचपतीतरः 
्राकृतस्तदनुगतो जनः, न त्वन्यत्खान्त्येणेत्यथः । ननु शाच्लमवछोक्याराच्लीयं प्रष्ठा 
चारं परित्यज्य शाखीयमेव कुतो नाऽऽचरपि खोक इत्याशङ्कयाऽऽचारवत्परतिपत्तावपि 
्रेष्ठानुमारितामितरस्य दरांयति--स यदिति । म श्रेष्ठो यष्टिकं वैदिकं वा 
प्रमाणं कररुे प्रमाणत्वेन मन्यते तदेव शोको ऽप्यनुवतैते प्रमाणे कुरते न तु खातन्व्येण 
चिरिः । तथा च प्रधरानमूनेन त्वया राज्ञा लोकरक्षणार्थं कर्मं कतैव्यमेव 
प्रघानानुयायिनो जनम्यवहारा भवन्तीति न्यायादिलमिप्रायः ॥ २१॥ 

श्री° टी ०--कर्मकरणे छोकपग्रहो यथा स्यत्तथाऽऽह --यदिति। इतरः 
प्राकृतो जनोऽपि तत्तदेवाऽऽचरतिं । स श्रेष्ठो जनः करमशाच्र निवृत्तिर वा यत्र 
माणं मन्यते तदेव छोकोऽप्यनुवतैतेऽनुप्तरति ॥ २१ ॥ 
म टी०--अत्र चाहमेव दृष्टान्त इत्याह त्रिभिः -- 

पि € ^ £. > श क क ®< 

न मं पाथास्ति कतव्य व्रषु छकषु कचन ॥ 

नानवाप्तमवाप््ये वतं एव च कर्मणि ॥ २२॥ 
हे पार्थमे मम त्िष्वपि छोकेषु किमपि कर्तव्यं नासि । यतोऽनवापतं फलं किंचि 

न्मावाप्तन्यं नासि । तथाऽपि वरतं एव कर्मण्यहं कर्म॑ करोभ्येवेलथः । पार्थेति 
सबोधयन्विद्धक्षतरियवंशोद्धवस्तवं श्॒रापल्यापत्यत्वेन चालयन्तं मत्मोऽहमिव वर्तितु- 
मर्तीति दशेयति ॥ २२ ॥ | 

श्री ° दवी०--अन्र चाहमेव दृष्टान्त इत्याह त्रिभिः-- न मे पार्थेति । हे पाथं 
मे कर्यं नासि | यतच्चष्वपि छेकेष्वनवापतमप्राप्ं सद्वातम्ये प्राप्यं नासि । 
तथाऽपि कर्मण्यहं वर्त एव कर्म करोभ्येवेलषैः ॥ २२ ॥ 



११२ प्रधुसुदनसरसतीश्रीपरस्वापिहृतदीकाभ्यां समेता-- [रकी ०२१-२५] 

प्र० दी०-रोकपतग्रहीऽपि न ते कतेव्यो विफङत्वादित्यक्षङ्कयाऽऽह- 
[ $ ६ + । (भ्य 

यटि ह्यहं न वतयं) जात् कमण्यतन्दितः ॥ 
मम वत्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पाथ सवशः ॥ २३॥ 

यदि पुनरहमतन्दितोऽनरसः सन्क्मणि जातु कदाचिन्न वतय नानुष्ठेयं कर्माणि 
तदा मम श्रेष्ठस्य स्तो वर्तं मा हे पाथं मनुष्याः कर्माधिकारिणः सन्तोऽनुवतैन्तेऽनु- 
व्तैरम्रवशः सवैप्रकरेः ॥ २६ ॥ 

श्री ° टी ०--अकरणे छोकस्य नाशं दशषंयति--यदीति । जातु कदाचिदतन्दि- 
तोऽनरपः सन्यदि कर्मणि न वर्तेयं कम नानुतिष्ठेयं तिं ममेव वतमं मार्गं मनुष्या 
अनुवतैन्तेऽनुवर्तरानित्य्थः ॥ २६ ॥ 

पर० दी०--ग्रष्प्य तव मागानुतर्तित्वं मनुप्याणामुचितमेवं, अनुवर्तित्वे को दोष 
इत्यत आह- 

उस्ीदेयरिमे रोका न क्यौ कम चेदहम् ॥ 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ २९ ॥ 

अहमीश्वरश्े्यदि कमं न कुया तदा मदनुविनां मन्वादीनामपि कमांनुपपत्ेर्खोक - 
स्थितिहेतोः कर्मणो छोपेनेमे सवे छोका उत्सीदेयुधिनदयेयुः । ततश्च वर्णपंकरस्य च 
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ऽहमेव स्याम् । तेन चेमाः सर्वाः प्रना जहमेवोपहन्यां धर्मढेपेन विनाशयेयम् । 
कथ च प्रजानामनुम्रहाथ प्रवृत्त ईश्वरोऽहं ताः सव। विनारायेयपिदयभिप्रायः । यद्य- 

दाचरपील्यदिरपरा योनना-न कैवं छोकपग्रहं पेपदयन्कतुमहपि अपि तु श्रेष्ठाचार- 
त्वाद्पीत्याह--यद्यदिति । तथा च मम श्रेष्ठस्य यादृश आचारल्तादृश्च एव मदनु- 
वर्तिना त्वयाऽनुषटेयो न खातच्येणान्य इत्यथैः । कीदरसतवाऽऽचारो यो मयाऽनुव- 
तेनीय इत्याकाङ्क्षायां न मे पर्थेत्यादिमिच्िभिः छेके सत्प्रदुशशनमिति ॥ २४ ॥ 

श्री दी०-- ततः किमत आह-उर्सीदे युरिति । उत्पीदेयुः कम॑रेषेन 
नरयेयुः । ततश्च यो वर्ण॑ेकरो भवेत्तस्याप्यहमेव कती स्यां मेयम् ! एवमहमेव प्रजा 
उपहन्यां महिनी कुर्याम् ॥ २४ ॥ 

प° दी०--ननु तवेश्वरस्य ठोकपंग्रहा्थं कर्माणि दुर्वाणस्यापि करवत्वामिमाना- 
भावान्न काऽपि क्षतिः । मम हु जीवस्य रोकपग्रहा्थे कमौणि कुवीणस्य कतृत्वामि- 
मानेन ज्ञानामिमवः स्यादित्यत आह-- 

सक्ताः कमण्यविदांसो यथा कुर्वन्ति भासत ॥ 
कुयादिदहास्तथाऽपक्तशिकीषरकमंग्रहम् ॥ २५॥ 

१क्.ख.ग. ड. च. छ. ज. क्ष. ज, वतयं ।२ख.घ.ड.च. छ. ज. च. य्, वको 
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पक्ताः कतृत्वामिमानेन फामिपंधिना च कमण्यभिनिविष्टा अविद्रांसोऽक्ञा य्था 
षे 

वनि कम॑ छोकपग्रहं कतुमिच्छुविदवानातमविदपि तथैव कुर्यात् । किंतु अक्तः 
सन्कतैत्वामिमानं फटामि्धि चकुर्ननिलर्ैः । भारतेति भरतवंशोद्धवलेन भा ज्ञानं 
तस्यां रतत्वेन वा त्वं यथोक्तशाख्रथचोधयोग्योऽप्तीति दरयति ॥ २९ ॥ 
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भीं टी ° -तस्मादात्मविदाऽपि लोकपग्रहाथं तत्करृप्या कमं कायंमित्युपप्रह- 
रति-सक्ता इति । कर्मणि पक्ता अभिनिगिष्टाः पन्तोऽज्ञा यथा करम कुर्वन्ति 
सपतक्तः सनिवद्वानपि तथेव कु्याह्छोकपंग्रहं कर्तेमिच्छुः ॥ २९ ॥ 

£ क ९ १, $ ८ 
म० टी०-ननु कमानुष्ठानेनैव रोकप्तग्रहः कतेभ्यो न तु तस्वन्ञानोपदेशेनेति 

^© 
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को हेतुरत आह- 

न वाद्रभद् जनयेटज्नाना कमसङ्नाम् ॥ 

जोषयेत्छवकमाणे विदहान्युक्तः समाचरन् ॥ २६ ॥ 
अन्ञानामविवेकिनां कतैत्वामिमनेन फटामिपतधिना च कर्मपङ्धिनां करमण्यमिनिवि 

टानां या बुद्धिरहमेतत्कमे करिष्य एतत्फ्ं च मोक्षय इति त्या मेद् विचाछनमक- 
श्रीत्मोपदेशेन न कुयोत् । किंतु युक्तोऽवहितः सनिद्रा्हीकपयहं चिकीषरविद्रदषि 
कारकाणि सर्वकमीणि समाचरंसतेषां श्रद्धामत्पा्य नोषयेत््रील्या सेवयेत् । अनधिका- 

रिणामपदेशेन बद्धिविचाछने कृते कमपु ॒श्रद्धानिवृतेक्तानस्य चानुतपत्तेरमयभ्रष्टतवं 

स्यात् । तथा चोक्तम्-- 

८ अज्ञप्यार्थपरबद्धस्य पर ब्रह्मेति यो वदेत् । 
महानिरयजाख्ष् स तेन विनियोजितः ” इति ॥ २६.॥ 

श्री दी०--ननु कृपया तच्वन्नानमेवोपदेष्टं युक्तं नेत्याह- नेति । अज्ञानामत 
एव कमेसङ्िनां कमापक्तानामकत्रात्मोपदेशेन बुद्धर्भदमन्यथात्वं न॒ जनयेत्कमेण 

© (५ 

सकाशाद द्धचारनं न कुयात्, अपि तु जोषयेत्सत्रथत्। “नुष।"' ्रीतित्तवनयाः। अन्न 

न्कर्माणि कारयेदित्यथैः । कथं, युक्तोऽवहितो भूत्वा स्वयमाचरन्न्. । बुद्धिचाटने 
क छते सति कर्ममु श्रद्धानिवृतज्ानस्य चानुतपत्तसतेषामुमयग्रशः स्यादिति मावः ॥२६॥ 

` म० टी०--विद्रदविदुषोः कमानुष्ठानपताम्येऽपि कतत्वामिमानतदमावाम्यां विशेषं 
दर्शयन्क्ताः कमेणीति-ोकाथ विवृणोति द्वम्याम्-- 

प्रकृतेः क्रियमाणानि गणे: कमणि सवशः ॥ 
अहंकारविमूढासा कता ऽहमिति मन्य॑ते ॥ २७ ॥ 

९.८ 0 

१क. म्, यमवेत्यु | रञ्, मन | 
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११४ पसृरनसरस्वतीभ्रीषरसापिदृतदीकाभ्यां समेता-- [अ°रशरे०२८] 

परक्रतिमीया परत्छरनस्तमोगुणमयी मिथ्याज्ञानासमिको पारमेश्वरी क्षक्तिः “ मायां 
त॒ प्रकृतिं वियान्मायिते तु महेश्रम् ” इति श्तेः । तस्याः प्रकतेगुणविकरिः कायं 
कारणद्यैः क्रियमाणानि छोकिकानि वैदिकानि च कमणि सवशः सवेप्रकारेरहंका- 
रेण का्यकारणपतातात्मप्रलययेन विमूढः स्वरूपविवेकाप्मथं आत्माऽन्तःकरणं यस्य 
सोऽहकारविमदत्माऽनात्मन्यात्मामिमानीं तानि कमणि कतांऽहमिति करोम्यहमिति 
मन्यते कतेत्वाध्यापेन । कत।ऽहमिति तृन्प्रत्ययः । तेन “ न छाकाम्ययानेष्टाखल्थे- 

तूनाम् ¬ इति षष्ठाप्रतिषधः ॥ २७ ॥ 

श्री° टी०--नन् विदषाऽपि चेत्कमं कतव्यं तहि विद्वदविदुषोः को विशेष 
९५५ २ 

इतयाशङ्योमयोविंरोषं दरयति प्रकृतेरेति द्वाम्याम्--प्रकतेर्मुणेः प्रकृतिकर्थैरि- 

न्दियेः सवैप्रकरिण क्रियमाणानि यानि कमणि तान्यहमेव कतो करोमीति मन्यते । 
तेत्र हैतुः--अहंकरेणेन्द्रियादिष्वात्माध्यापतेन विमूढ आत्मा बुद्धियस्य मः ॥ २७ ॥ 

प० री०- विद्रास्तु तथा न मन्यत इल्याह - 
वात्. क क ¢ ® प ॥ 

तच्वावन्न महाबाहा गृणकमक्भागरयः ॥ 
= ¢. (र ८ (2 

गणा गणष वतन्त इतं मखा न सरञ्जतं ॥ ९८ ॥ 
तत्वं याथात्म्ये वेत्तीति तच्छवित् । तुशब्देन तस्यान्ञाद्वेशिष्चमाह । ̀ कस्य त्व. 

मिलत आह गुणकमेविभागयोः, गुणा देहेन्दियान्तःकरणान्यहंकारास्दानि कर्माणि 
च तेषां व्यापारमृतानि ममकारस्पदानीति गुणकर्मेति दद्ेकवद्धावः । विमञ्यते सवषां 
जडानां विकारिणां माप्तकत्वेन परथगमवतीति विभागः स्वप्रकाश्ञज्ञानरूपोऽपङ्ग 
आत्मा । गुणकमे च विभागश्वति द्वः । तयोगुणकमविभागयोमास्यमाप्तकयोजडने- 
तन्ययोविकारिनििकारयोक्तच्चं याथाल्यं यो वेत्ति प्र गुणाः करणात्मका गुणेषु 
विषयेषु प्रवतैन्ते विकारित्वानन तु निर्विकार अत्मेति मत्वा न सरजते पक्ति कर्वृता- 
भिनिवेशमतक्खविद्धिव न करोति 1 हे महावाहो, इति सेबोधयन्पामृद्रिकोक्तस्तपरष- 

ौ। 

| कर रक्षणयोगित्वान्न पएरथगननप्ताधारण्येन त्वमविवेकी भविहूमहसीति स॒चयत्ति । गणि. 
मागस्य कमेविमागस्य च तत्रविदिति वा । अक्षिन्पक्े गुणकर्मणोरिलेतावौव निरीह 
विभागपदस्य प्रयाजन चिन्त्यम् ॥ २८॥ 

श्री° टी०- विद्वांस्तु तथा न मन्यत इत्याह- तन विचिति । नाहं गुणात्मक 
इति गुणेभ्य आत्मनो विमागः । न मे कर्माणीति कमैम्योऽप्यात्मनो विभागसयोर्गुण- 
कमेविमागयोयस्त्ं वेत्ति प्र तु न सन्नते कतेत्वाभिनिवेशं न करोति । तत्र हेतः- 
गुणा इ्द्रियाणि गुणेषु विषयेषु वतेन्ते नाहमिति मत्वा ॥ २८ ॥ हि । ५ 

व 

१ क्ष. "तौऽस्मिकः। २ख.ग.घ.ङ.च, छ. ज, क्ष. अत्र । 



[ अ० ३श्शो° ९९-३० |] भरीमद्धगवद्रीता । ११५ 

म० दी०- तदेवं विद्वदविदुषोः कमानुष्टानप्ताम्येन विद्वानविदुषो बुद्धिमेव 
¢ [क 

यादित्युक्तमुपंहरति- 

प्रृतेगणसंम्ढाः सजन्ते गुणकर्मसु ॥ 
तानङृत्सविदा मन्दान्टृत्ल्ागत्े विचारयेत् ॥ २९ ॥ 

प्रकृतेः पूर्वोक्ताया मायाया गुणः कायतया परेहादिमिर्विकारः सम्यडमढाः स्वरू- 
पास्फुरणेन तानेवाऽऽत्मत्वेन मन्यमानास्तेषामेव गुणानां देहेनियान्तःकरणानां कर्मप् 
व्यापारेषु सज्जन्ते सक्ति वयं कमे कृमेलत्फलयेति ददतरामात्मीयनद्धि कर्वन्ति ये 
तान्कमपङ्किनोऽकृत्लविदोऽनात्मामिमानिनो मन्दानशद्धचित्तव्ेन ज्ञानाधिकारमप्राप्ता- 
न्करत्प्नवित्पारपृणात्मावत्स्य न विचाटर्यत्कमश्रद्धतिा न प्रच्यावयादेदयथः। यं 

त्वमन्दा; शृद्धान्तःकरणाप्ते स्वयमेव विवेकोदयन विचटनि ज्ञानाधिकारं प्राप्त 
 इत्यमिप्रायः । कत्स्नाङृत्स्नशब्दावात्मानात्मपरतया श्रुलर्षानुप्तरिण वापतिकङृद्ि- 
ग्यास्यातो- 

^ सदेवेत्यादिवाक्येम्यः छृत्पनं वस्तु यतोऽद्रयम् । 
संभवम्तद्विरुदधस्य कुतोऽङ्घत्सनस्य वस्तुनः ॥ 
यस्िन्दषटेऽप्यदष्टोऽथैः प्र तदन्यश्च रिष्यते । 
तथाऽदृषटेऽपि दृष्टः स्यादङ्ृत्लस्तादगुच्यते › इति ॥ 

अनात्मनः पावयवत्वादनेकथर्मवत्वाचच केनचिद्धर्मेण केनचिदवयवेन वा ॒विरिष्ट 
तसिनेकस्मिन्धयदौ ज्ञातेऽपि धमौन्तरेणावयवान्तरेण वा विरिष्टः प्त एवान्नातोऽ- 
विष्यते | तदन्यश्च पटादिरन्नातोऽवशिष्यत एव । तथा तस्िन्धयदावन्ञातेऽपि 
पटारिज्ञातः स्यादिति तज्ज्ञानेऽपि तस्यान्यस्य चाज्ञानात्तदज्ञानेऽप्यन्यज्ञानाच्च सोऽ- 
कुत्स उच्यते । कृत्स्नस्वद्वय आत्मेव तज्ज्ञाने कस्यचिदवशेषस्यामावादिति 
रकिद्रया्थः ॥ १९. ॥ 

श्री टी०-न बुद्धिभेदं जनयेदित्युक्तमुपपतदरति- प्रकृतेरिति । ये प्रङ़ते- 
यगः सत्वादिभिः संमूढाः पन्तो गुणेषिन्धियेषु तत्कु च सञजन्ते' वयं कुम॑इति 
तानक्घत्लविदो मन्दमतीन्क्त्ल्वित्ज्ञो न विचालयेत् ॥ २९ ॥ 

प° री-एवं करमानुष्ठानपाम्येऽप्यज्ञविज्ञयोः कवत्वामिनिवेरातदमाव।म्यां 
विशेष उक्तः । इदानीमज्ञस्यपि मुमृकषोरमुपृश्चपेक्षया मगवदप॑णं फलामिपंध्यमावं 
च विरोषं वद्ञतयाऽजेनस्य कर्माधिकार द्रढयति-- 

[क £, ̂ ~ £ ९ (न किर 

मयि सवाम कमाण सन्यस्यध्यात्मचतस्ता ॥ 

निराश्चीनिंममो भूसा युध्यस्व विगरतञ्वरः ॥ ३० ॥ 
१ख.ग.घध.ड.छ.ज, क्ष, न्तेता। 



@ ¢ 

११६ पधुसृदनसरस्वतीश्रीपरस्वापमिकृतदी काभ्यां समेता-- [अररे ०-३१-३२ 

मयि भगवति वासुदेवे परमेश्वरे सर्वज्ञे सनियन्तरि सर्वात्मनि सर्वाणि कर्माणि 
छोकिकानि वैदिकानि च सथैप्रकाराणि अध्यात्मनेतप्ताऽहं कर्तीऽन्तयाम्यधीनस्तस्मा 
एवेश्वराय राज्ञ इव मृतयः कर्माणि करोमीयनया वुच्या संन्यस्य समप्यं निराशीरनि- 
ष्कामो निर्ममो देहपत्रभाव्राद्विषु स्वीयेषु ममताशून्यो विगतज्वरः । संतापहेतुत्वा- 
च्छोक एव ज्वरशब्देनोक्तः । रेहिकपारत्रिकदु्यंशोनरकपातादिनिमित्तरोकरहितश्च 
भत्वा त्वं म॒मक्षयुध्यस्व विहितानि कमणि कुर्वित्यमिप्रायः । अनर मगवदपेणं निष्का- 
मत्वं च प्थैकर्मप्ताधारणं मुमुक्षोः । निमेमत्वं ल्यक्तशोकत्वं॑ च य॒द्धमात्रे प्रकृत 
इति द्रष्टव्यमन्यन्न समताशोकयोरप्रसक्तत्वात् ॥ ३० ॥ 

श्री री ०-तदेवे तच्छविदाऽपि कमं कर्तव्यं त्वं तु नाद्यापि तत्ववित् । 
अतः कमव कृर्विलयाह--मरयीति । सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य समप्याध्यात्मचेत- 
साऽन्तयाम्यधीनोऽहं कतोमीतिदष्टया निराशीनिष्कामोऽत एव मत्फटप्ताधनं मदय- 
मिदं कर्मेवयेवममताशुन्यश्च मूत्वा विगतज्वरप्त्यक्तसोकश्च मृत्वा युध्यस्व ॥ ३० ॥ 

प° टी०-फलामिपंधिराहित्येन मगवदपणवुद्धा विहितकम।नुष्ठाने सक्व- 
द्विज्ञानप्राकिद्रारेण मक्तिफटमिल्याह-- 

भ, ऋ, ~. + ® | किय (क्षपे 

यम मतामह् नत्यमनतिएठान्त मानवाः॥ 

श्रद्धावन्तोऽनप्रूयन्तां मुच्यन्ते तेऽपि कमभि; ॥३१॥ 
इदं फलामिपंधिराहित्येन विहितकमोचरणूपं मम मतं निदं निलयवेदबोधिततवे- 

नानादिपरम्परागतमावदयकमिति वा वेदेति वा । मानवा मनुष्या ये केचिन्मनुष्या- 
धिकारित्वात्कमणां श्रद्धावन्तः श्ाच्लाचायापदिष्टेऽथऽननुमूतेऽप्येवमेवेतारेति विशवाप्तः 
द्धा तद्वन्तः । अनपूयन्तः) गुणेषु दोषाविप्करणमपूया । पा च दुःखात्मके करमणि 
मां प्रवतैय्ञकारणिकोऽयमिेवहूपा प्क्ेते प्रसक्ता तामसयां - मथि गुरौ वासुदेवे 
सवसुतटयक्ुवन्तो येऽनुतिष्ठन्ति तेऽपि प्वश्द्धिज्तानप्रापतिद्ररिण सम्यम्त्ानिवन्यु- 
स्यन्त कर्मसिषमचमस्यः ॥ ३१ ॥ 

श्री ° टौ०--एवं कमानुषठने गुणमाह--ये मे मतमिति । मद्रक्ये अ्रद्धावन्तः, 
® ५ भ अ 

अनपूयन्ता दुःखात्मके कमणि प्रवतेयतीति दोषटरष्टिमक्नवेन्तश्च ये मे मदीयमिदं 

मतमनुतिष्ठन्ति तेऽपि शनैः पम्यग्तानिवत्करमभिरुच्यन्ते ॥ २१ ॥ 
मर० दी ०-- एवमन्वये गुणमुक्त्वा व्यतिरेके दोषमाह-- 

श 

त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् ॥ 
सषज्ञानावेमूढस्तान्विद नशनचेतसः ॥ ३२॥ 

+ क. छ. नैः कमे कुवांगाः सः । 



[अ०३शटो०२३] श्रीषद्धगवद्रीता | ११७ 

तुराब्दः श्रद्धावद्रधम्यमश्रद्धां सूचयति। तेन ये नास्तिक्यादश्रदधाना अभ्यप्तथम्तो 
दोषमुद्धावयन्त एतन्मम मतं नानुवतेन्ते तानचेतसो दष्टचित्तानत एव सवज्ञानवि 
मृढन्तवेत्र कमेणि ब्रह्मणि सगुणे निगेणे च यज्ज्ञानं तत्र विविधं प्रमाणतः प्रमेयतः 
परयोजनतश्च मृढान्पप्रकारेणायोग्यात्रष्टान्तवैपुरुषार्थ्र्टानिद्धि जानीहि ॥ ६२ ॥ 

श्री° ठी ०-- विपक्षे दोषमाह-ये चितति। येत मे मतमीश्वरार्थं कर्म कत्य 
मिल्नुशाप्रनमम्यपूयन्तो द्विषन्तो नानुतिष्ठन्ति तानचेतप्तो विवेकरान्यानत एव 

सवासमन्कमाण ब्रह्मविषयं यञ्ज्ञानं तत्र विमृदात्नष्टान्वद्ध ॥ २२॥ 

म०दौ०--ननु रज्ञ इव तव ॒शाप्तनातिक्रमे भयं पयन्तः कथमपूयन्तस्तव 
मते नानुवतैनते कथे वा सवैपुरपाथप्तधने प्रतिकृ मवनरीलत आह- 

@ ॐ 5 (य 

पद्य चश्त स्वस्थाः प्रहृतज्ननवानापि॥ 

प्रकृतिं यानि भूतानि निग्रहः फ करिष्यति ॥२३॥ 
्रकरतिनम प्राग्नन्मक्रतधमीधरन्ञानेच्छादिपस्कारो वतेमानजन्मन्यमिव्यक्तः स्तो 

बहवान् ¢ तं विद्याकर्मणी समन्वारभेते पूजना च » इतिश्रतिप्रमाणकः । तस्याः 
स्वकीयायाः प्रकृतेः सदशमनुषपमेव सर्वो जन्त॒ज्ञीनवान्त्ह्यविदपि “ प्शादिमिशावि- 
शेषात् ”' इतिन्यायात्, गणदापत्ञानवान्वा चेष्टत [क पृनमृखेंः । तस्मादूतानि सवं 

प्राणिनः प्रकृतिं यान्यनुवतेन्ते पृरुषाथेभराहेत॒मतामपि । तत्र ममवारज्ञोवा 
निग्रहः फ करिष्यति रागोत्कय्येन दुरितानिवतेयितु न रक्रोतीत्यथैः । महानर- 
कपाधनत्वं ज्ञात्वाऽपि दुीपनाप्राबस्यात्पपिषु प्रवतैमाना न मच्छाप्तनातिक्रमदोषा- 
हिम्यतीति मावः ॥ ३१ ॥ 

श्री> दी०-नन् तहिं महाफटत्वारिद्धियाणि निगृह्य निष्कामाः सन्तः सर्वऽपिं 
स्वधमेमेव कि नानुतिष्ठनित तत्राऽऽह-सद्शपिति । प्रकृतिः प्राचीनकमसस्कारा- 

धीनः स्वमावः | खस्याः स्वकीयायाः प्रक्रतेः खमावस्य सदृशमनुरूपमेव मुणदोष- 

ज्ञानवानपि चेष्टते किं पुनवेक्तव्यम्ञशेष्टत इति । तस्माद्रूतानि सर्वेऽपि प्राणिन 

प्रकृति यानि अनुवतेन्ते । एवे प्तीद्धियनिग्रहः कि करिष्यति प्रकृतेबदिष्ठता- 
ददयथः ॥ ६३ ॥ 

प° दी०--ननु सरस्य प्राणिवगंस्य प्रकृतिवशवाितवे डोकिकवेदिकपुरुषकार- 
विषयामावाद्विधिनिषधानथक्यं प्राप्त, न च प्रकृतिशन्यः किरन्ति यं प्रति तदथव््ं 
स्यादित आह- 

१क.ध्येचयः। नर्स ग.घध्.इ.ञ.,च. छ. ज. ति! यस्मा । 3 ख.ग., घ, ड, च. 

छ. ज. ञ्ञ. वंच स | 



११८ मधुमूदनसरस्यतीश्रीपरस्वामिकृतटीकाभ्यां समेता--[अ०दशे ०३५ 

इन्दियस्येद्धियस्यार्थे रागहेषौ व्यवस्थितो ॥ 
तयोर्न वश्चमागरच्छेत्त ह्यस्य परिपन्थिनो ॥ ३९ ॥ 

इद्धियस्येन्द्ियस्येति वीप्पया सर्वैषामिद्धियाणामर्थे विषये शब्दे सपो रूपे रपे 
गन्धे च । एवं करमन्धियविषयेऽपि वचनाद वनुकृले शाञ्निषिद्धेऽप रागः प्रतिकूटे 
शाखविहितेऽपि द्वेष इव्येवं प्रतीच्धियाथं रागद्रेषो ग्यवद्थितावानमूस्यप्रातिकस्यग्य- 

वृस्थया स्थितो न स्वनियमेन सवत्र तो भवतः | तत्र पुरुषकारस्य श्ाश्च्य चायं 
(9 विषयो यत्तयोरवरां नाऽऽगच्छेदिति । कथं या हि परुषस्य प्रकृतिः पा बख्वदनिष्टा- 

नुबन्धितवज्ञानामावप्तहकरतेष्ट पाधनतवन्ञाननिबन्धनं रागं पुरस्छृलेव शाखनिषिद्धे कट- 
ज्लमक्षणादौ प्रवतेयति । तथा बह्वदिष्टप्ाधनत्वन्ञानामावपहकृतानिष्टपाघनत्वज्ञान- 
निबन्धनं दषं पुरस्कृलेव शाच्रविहितादपि सष्यावन्दनदेनिवतेयति । तत्र शाण 
प्रतिषिद्धस्य वख्वदनिष्टानुबन्धित्वे ज्ञापिते पहकायेमावात्केवं दृष्टे प्ाधनताज्ञानं 
मधुविषप्क्तान्नमोजन इव तत्र न रागं जनयितुं शक्रोति । एवं विहितस्य शाल्रेण 
बरवदिष्टानुबन्धित्वे बोधिते सहकाथमावात्केवटमनिष्टप्राधनतवन्ञानं भो जनादाकरि तत्र 
न द्वेष जनयितुं शक्रोति । ततश्वाप्रतिबद्धं शालं विहिते पुरुषं प्रवतेयति निषिद्धाच्र 
निवतेयतीति शाख्मीयविवेकविज्ञानप्राबल्येन खाभाविकरागद्वषयोः कारणोपमर्देनोपम- 
दानि प्रकृतिर्विपरीतमर्गे पुरुषं शाल्व प्रवतयितुं शक्तोतीति न शाखस्य पुरषका- 
र्य च वैयथ्य॑परपङ्कः । तयो रागद्वेषयोर्वशं नाऽऽगच्छेत्तदधीनो न प्रवतत निवर्तेत वा 
कितु शाश्चीयतद्विपषज्ञनेन तत्कारणविधटनद्रारा तौ नाशयेत् । हि यस्मात्तौ रागद्वपौ 
स्वाभाविकदोषप्रयुक्तावस्य पुरुषस्य ्रेयोथिनः परिपन्थिनौ शत्र प्रेयोमामैस्य विध्नक- 
तार्। दस्य् इव पथिकस्य | इद् च “द्वया ह प्राजापल्या दवाश्वाप्तुराश्च ततः काना- 

यतता एव द्वा ज्याया अघ्नुरास्त एषु खोकंप्वस्पधन्त्  इत्याद्श्र त स्वाभाविकराग- 

देषनिमित्तशाख्विपरीतप्वृत्तिमपुरत्वेन शाल्लीयप्रतरत्ति च देवत्वेन निप्य व्यास्यात- 
मतिविस्तरेणेत्युपरम्यते ॥ ३४ ॥ 

म 

भरी ° दी ०--नन्वेवं प्रङृत्यधीनैव वचेपुरुषस्य प्रवृत्तिरस्ति विधिनिपेधेयर््यं 
प्र्तमित्याशङ्याऽऽह--इद्धियस्येति । इन्दरियस्येन्दियस्येति वीप्या प्रयेकं सरव 
षामिन्द्रियाणामित्युक्तम् । अर्थं खस्वविषयेऽनृङटे रागः प्रतिकटे द्वेषश्ेलयेवं राग- 
वेषौ भ्यवस्थिताववदयंमाविनां । ततश्च तदनुख्पा प्रवृत्तिरिति मतानां प्रकृति 

भ तथाऽग् तयोवेशवतीं न भवेदिति शाल्चेण नियम्यते । हि यस्पादस्य मुमुक्षोस्तो 
परिपन्थिनो प्रतिपक्षो । अयं मावः--विषयस्मरणादिना रागदरेषवुत्पायानवहितं पुर- 
पमनयं गम्भीरस्ोतःपात् इव प्रकृतिवरात्मवतैयति । शाक्त ततः प्रगिव विषयेषु # 2, 

‰ 



[ अ० ३ शछो०३५ ] भ्रीपद्धगवट्ीता । ११९ 

रागद्भषप्रातिवन्पक परमेश्वरमजनादौ भवत्यत मम्भारल्लातःपातात्पवेमव नावमाध्रित 
इव नानथ प्राप्नोतीति ॥ ३४ ॥ 

मर टा०-ननु स्वाभाविकरागद्रेषप्रयुक्तपश्चादिपाधारणप्रवृतिप्रह्मणेन श्षाच्री 
यमव कमं कत्य चत्ताह् यत्ुकरं भिह्ताश्नादि तदेव क्रियतां किंमतिहुःखावहेन 
यद्धेनेत्यत आह- 

श्रवानसधमा वयुणः परधमच्स्वनुषएतात् ॥ 

सतथम [नवन् चयः परधम भयावहः ॥ ३५ ॥ 
शरेषात्पररास्यतरः स्वधर्मो य वर्णमाश्रमं वा प्रति यो विहितः स्त तस्य स्वधर्मो 

विगुणोऽपि सराज्धोपपरहारमन्तरेण कृतोऽपि परधमीत्स्वं प्रत्यविहितात्घछनुष्टितात्सरवा 
द्धोपपहरेण संपादितादपि । न हि वेद्ातिरिक्तमानगम्यो घर्मः । येन परधर्मोऽप्यनु- 
छेयो धमेत्वात्स्वधममेवदित्यनुमानं तत्र मानं स्यात् , “ चोदनालक्षणोऽथौ धर्मैः "” इति 
न्यायात् । अतः स्वधर्म किंचिद ङ्गहीनेऽपि स्थितस्य निधनं मरणमपि श्रेयः प्रहास्यतरं 
परध्मस्थस्य जीवितादपि । स्वधमस्थस्य निधनं हीह रोके कील्यौवहं परोके च 
स्वगादिप्रापकम् | परधर्मस्तु इहाकीर्विकरत्वेन परत्र नरकप्रदत्वेन च भयावहो यतोऽतो 
रागद्धेषादिप्रयुक्तस्वामाविकंप्रवृत्तिवत्परधर्मोऽपि हेय एवेत्यथः । एवं तवद्धगवन्मता- 
ज्गीकारिणां श्रयःप्रातिस्तदनङ्गीकारिणां च श्रेयोमार्मश्रष्टतवमुक्तम् । प्रेयोमार्मभरंशेन 
फटाभिपंपिपुवंककाम्यकमाचरणे च केवहपापमात्ताचरणे च वहूनि कारणानि कपथि- 
तानि ये त्वेतदम्यसूयन्त इत्यादिना । तत्रायं संग्रहनछोकः-- 

श्रद्धाहानिस्तथाऽपुया दुष्टचित्तत्वमृढते । 
परकृतेवेशावातित्वै रागद्वेष च पृष्कडो ॥ 
परधभैरुचित्वं चेत्युक्ता दु्मागेवाहकाः ॥ ६९ | 

श्री° दी०-- तदेवं खामाविकीं पश्वादिप्तदशीं प्रकृतिं ल्यक्त्वा खधमे प्रवति 
तम्यमित्युक्तं, ति खधर्मस्य युद्धादेईःखरूपस्य यथावत्करतुंमशकेयत्वात्परधमस्य 
चाहिंसादेः सुकरत्वाद्धम॑त्वाविरोषाच्च तत्न प्रवर्तितुमिच्छन्तं प्रलाह-भ्रेयानिति। 
किविदज्गहीनोऽपि खधमेः श्रेयान्प्रशास्यतरः खनुष्ठितात्सवाज्गसंपृलयां कृतादपि परध. 
मात्मरकाशात् । तत्र हेतुः स्वधमे युद्धादौ प्रवतमानस्य निधनं मरणमपि श्रेष्ठं खगा 
दिभरापकत्वात् । परमस्तु स्वस्य मयावहौ निषिद्धत्वेन नरकप्रापकत्वात् ॥ ३९ ॥ 

म० दी ०--तत्र काम्यप्रतिषिद्धकमेप्वृत्तिकारणमपनुच भगवन्मतमनुवतिंतुं तत्का- 
र्णविधारणाय-- 

१स्. य. ध. इ.च. छ. ज. क्ष. ञ्, परस्य! 

॥द) 



१२० प्रधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[ ००२६-३] 

अर्जुन उवाच- 
१ „ * (० 

अथ केन प्रयक्ताअय पाप चरतं प्रषः | 
# ~ (कि ५ (प ® क (^. 

आनेच्छताप व्प्णय वलाद्व नयार्जतः ॥ २8६ ॥ 

ध्यायतो विषयान्पु्ः" इल्यादिना पू्ेमनथमृटमुक्तम् । सापभ्रत च प्रङ्ृतगुणप्तमूढा:" 

इत्यदिना बहुविस्तरं कपितम्। तत किं सवाण्यपि समप्राधान्येन कारणानि । अथवेकमेव 
मुख्यं कारणपितराणि तु तत्प्रहकारीणि केवलम् । तत्राऽऽचे सर्वषां एकच निवारणे 
महान्प्रयापतः स्यात् । अन्त्ये त्वेकस्मिन्ेव निराक्रते क्रनकरूल्ता स्यारिवयतो ब्रूहि मे 
केन हेतुना प्रयुक्तः प्रेरितोऽये त्वन्मताननुवतीं सवैज्ञानविमृढः पुरुषः पापमन्थानु- 
न्धि सवं फलामिपंपिपुरःपरं काम्यं चित्रादिि शत्चुवधप्ताधनं च य्येनादि 
प्रतिषिद्धं च कट्ज्ञमक्षणादि बहुविधं कमाऽऽचरति स्वयं कतुंमनिच्छन्नपि न 
तु निवृत्तिटक्षणं परमपुरषाथीनुबन्षि लहुपदिष्ठं कभ॑च्छनपि करोति । न च पार- 
त्यं विनेत्यं संभवति । अतो यन बहादविव नियोनितो राज्ञेव मत्यस्त्वन्मतविशद्धं 
सवीनथीनुबन्धितवं जानन्नपि तादशं कमोऽऽचरति तमनथेमागंपरवर्तकं मां प्रति ब्रूहि 
ज्ञात्वा पमुच्छरेदायेत्यथेः । हे वष्णैय वृष्णितेशे सन्मातामहकुटे कपया ऽवतीर्णेतिप- 
योधनेन वाष्णयीसुताऽहं त्वया नापक्षणीय इति सूचयति ॥ ३६ ॥ 

श्री दी ०--तयोनं व्षमागच्छेदिव्युक्तं तदेतदशक्यं मन्वानः-- अञ्न उवाच- 
अथ केनेति । वृप्णिवंशोऽवतीर्णो वाष्णेयः। हे वार्प्णेय, अनथ॑ख्पं पापं कतुमनिच्छन्नपि 
केन प्रयुक्तः प्रेरितोऽयं पुरुषः पाप॑ चरति । कामक्रोधौ विवेकवलेन निरुन्पतोऽपि 
पुरुषस्य पुनः पापे प्रवृत्तिदशेनादन्योऽपि तयोमृटमृतः कश्चित्परवतेको वेदित संमा 
नया प्रषः ॥ ६६९ ॥ 

म० टी०--एवमभूनेन पृष्टे “ अथो खल्वाहुः काममय एवायं पुरुष इति ” 
५ अल्मवेदमग्र आपरीदेक एव सोऽकामयत जाया मे स्याद्य प्रनयेयाय वित्तेमे 
स्याद्य कमे कुरौय » इल्यादिश्रतिपिद्धमुत्तरम्- 

श्रीभगवानुवाच- 

काम एष क्रोध एष रजोगुणपमृद्वः ॥ 
महाशनो महापाप्मा विद्धयेनमिह ेरिणम् ॥ २७ ॥ 

यस्त्वया प्रष्टो हेतुबंडादनभमारमे प्रवतैकः पर एष काम एव महन्दान्चः । यन्नि. 
मित्ता सवोनथप्र्षिः प्राणिनाम् । ननु कोधो ऽप्यमिचारादौ प्रवपैको दृष्ट इत्यत आह-- 

मो प 

कध एषः काम एव केनाचद्धत॒ना प्रतिहतः काधत्वेन पारेणमतेऽतः कोधऽप्येषए कम् 



[ अ०श्नो०३७ ] श्रीपद्धगवह्वीता । १२१ 

एव । एतस्मिन्नेव महवेरिणि निवारिते परवपुरषार्थप्रापिरिलरथः । ततनिवारणोपायन्ता- 
नाय तत्कारणमाह--रनोगुणपमुद्धवः । दुःखपरवृत्तिबछात्मकरो रजोगुण एव समुद्धवः 
कारणं प्य, अतः कारणानुविधायित्वात्कायैस्य सोऽपि तथा । यद्यपि तमोगणोऽपि 
तस्य करिणं तथाऽपि दुः प्रवृत्तौ च रजन एव प्राधान्यात्तस्येव निर्देशः । एतेन 
सा्तिक्या वृत्या रजति क्षीणे पोऽपि क्षीयत इत्युक्तम् । अथवा तप्य कथमनर्ध- 
मरम प्रवौैकत्वमि्त आह-रजोगणस्य प्रवृ्यादिरक्षणस्य पतमुद्धवो यस्मात् । कामो 
हि विषयामिापात्मकः स्यमुदधतो रजः प्रकतयनपुरषं दुःखात्मके कर्मणि प्रवयति । 
तेनायमवरथं हन्त्य इत्यभिप्रायः । ननु पामदानमेददण्डाश्चतवार उपायासलम्र प्रथ- 
मन्रिकप्यापमे चतुर्थो दण्डः प्रयोक्तव्यो न तु हठदिवेतयाशङ्कय घ्रयाणामपतंमवं वक्तुं 
विशिनष्टि-पहारनो महापाप्मेति । महयरनमस्येति महाङ्गनः। 

“५ यत्पृथिव्यां व्रीहियवं हिरण्यं परावः शियः | 
नाढमेकस्य तत्सर्वमिति मत्वा शमं नेत् " इति स्छतेः ॥ 

अतो न दानेन सेषातुं शक्यः । नापि प्राममेदाम्यां यतो महापाप्माऽप्यु्रः | 
तेन हि बस्मेरितो ऽनिष्टफमपि जानन्पापं करोति । अतो विद्धि जानीहि एनं 
काममिह संप्रार परिणम् । तरेत्स विवृतं वातिककरैः “ आसेवेदमय्र आसीत् * 
इतिश्चतिम्यास्यने-- 

८ प्रवृत्तौ च त्ितृत्तो च यथोक्तस्याधिकारिमः | 
स्वातन्ध्ये सति सप्ारतो कस्मास्रवतेते ॥ 
नतु निःरेषविध्व्तपरंपारानथवत्मति । 
निवृत्तिरक्षणे वाच्यं केनायं प्रतेऽवशः ॥ 
अनर्थपरिपाकत्वमपि जानन्प्रवति । 
पारतन्भ्यमृते दृष्टा प्रवृतिनदशी कचित् ॥ 

तस्मच्छरयोधिनः पः ्ररकोऽनिष्टकर्मणि । 
वक्तम्यस्तन्निरापार्थमिल्यथं स्यात्परा श्रुतिः ॥ 
अनाप्तपुर्पा्थोऽये निःरोषानपकुटः । 
इत्यकामयतानापतन्पुमथान्पाधनेनेडः ॥ 
जिहाप्तति तथाऽनभीनविद्रानातनि ध्ितान् | 
अविद्योद्ूतकामः स्तो खलति च श्रुतिः ॥ 
अकामतः क्रियाः कश्चिुर्यने नेह कस्यचित् । 
यद्य द्धे कुरुते जन्तुलत्तत्कामस्य चेष्टितम् ॥ 

१६ 



१२२ मधृप्दनसरस्वतीश्रीधरस्वामिद्तदीकाभ्यां समेता-[अ°रभे ०२८] 

काम एष क्रोध एष इत्यादिवचनं स्मृतेः । 
प्रवतैको नापरोऽतः कामादन्यः प्रतीयते " इति ॥ 

अक्रामत् इति मनुवचनम् । अन्यत्प्पष्टम् | ३७ ॥ 

भ्री° दी०-- अगोत्तरम्- श्रीभगवानुवाच काम एष इति । यस्त्वया पृष्टो 
हेतुरेष काम एव । ननु क्रोधोऽपि पूर्व तयोक्तं इन्ियस्वेनदियस्ये्यत्र, सत्य, नाप 
ततः प्रथक्, कितु कोधोऽप्येष एव, काम एव हि केनचित्मतिहतः कोधात्मना परः 
णमते । अतः पृष परथक्त्वनोक्तोऽपि क्रोधः कामजय एव क्रोधनय इत्यभिप्रायेण 
कमेनैकीकृत्योच्यते । रनोगुणात्मृद्धवतीति तथा । अनेन सच्छवृद्धा रति क्षं 
नीते सति कामोऽपि क्षीयत इति सूचितम् । एनं काममिह मोक्षमार्गे वैरिणं विद्धि । 
अयं च वक्ष्यमाणक्रमेण हन्तव्य एव यतो नाप दानेन तथातु शक्य इत्याह- 
महाशन महदशनं यस्य दुष्प इत्यरथः । न च प्ताख्ना तेातुं शक्यः, यतो महाप- 
प्माऽच्युग्रः ॥ ३७ ॥ 

म० टीर-तस्य महापाप्मत्वेन वैरित्वमेव दृष्टान्तैः सष्टयति- 

पूमेनाऽऽत्रियते वह्वियथाऽऽद्श। मरन च ॥ 
यथोलवेनाऽभ्वृतो गर्भस्तथा तेनेदमावृतम् ॥ ३८ ॥ 

तत्र रारीरारम्भात्मागन्तःकरणस्याटव्यवृत्तिकत्वातपृक्ष्षः कामः शरीरारम्भकेण 
कमणा स्यृटदारीरावच्छितते ठव्धवृत्तिकेऽन्तःकरणे कृतामिव्यक्तिः सन््थष्ठो भवति । 
स एव विषयघ्य चिन्यमानतावस्थायां पुनः पुनरुद्भिच्यमानः स्थरो भवति । प एव 
पुनविंषयस्य मुञ्यमानतावस्थायामलयन्तेद्रेकं प्राप्तः स्थूलतमां मवति । तेत्र प्रथमाव- 
स्थायां दृष्टान्तः--यथा धूमेन सहनेनाप्रकाशात्मकेन प्रकाञात्मको वद्विरात्रियते | 
द्वितीयावस्थायां दृष्टानः--यथाऽऽदर्शो मल्नाप्रह जनाऽऽदशेतिपत््यनन्तरमृद्विक्तेन । 
चकारो ऽवान्तरवेधम्पेसचना्थ आतरिथत इतिक्रियानकर्षणायेश्च । तृतीयावस्थायां 
दृष्ट न्तः--यथो्ेन जरायणा गमेवेष्टनचमेणाऽतिस्थटेन प्तवेतो निरुष्याऽऽवृतस्तथा 
प्रकारत्रयेणापि तेन ॒कामेनेदमावृतम् 1 अच्र धुमेनाऽऽवृतोऽपि वदहिदाहारिल्क्षणं 
सकार्यं करोति । मदेनाऽऽवृतस्त्वादरः प्रतिविम्बग्रहणटक्षणं खकायं न करोति । 
खच्छताधमेमात्रतिरोधानात्लषटपतस्तूपडम्यत एव । उल्ेनाऽ०वृतस्तु गर्भो न हसत 
पादादिप्रपारणद्पं खकाय करोति न वा खरूपत उपषटभ्यत इति विश्नेषः ॥ ६८ ॥ 

भ्री० टी०-- कामस्य वेरित्वं दशेयति--ध्मेनेति । यथा धूमेन सहनेन वहि- 
रात्रियत आच्छाद्यते | यथा चाऽऽदर्शो मेनाऽऽगन्तुकेन । यथा चोख््ेन गभवेष्ठन- 
चर्मणा गरम सवेत निरप्याऽसवृततस्तथा प्रकारव्येणापि तेन कमिनाऽऽवृतमिदम् ॥९८॥ 

पर दी०- तया तेनेदमावृतमिति संम्रहवाक्यं ववृणोति- 



[अ०३ ० ३९-४०] श्रीपद्धगवह्रीता । १२३ 
[) क क क (क २ 

आवृत ज्ानमतन ज्नानना नयवारणा ॥ 
न न क े 

क मरू्पण कृन्तय दष्पूरणानरख्न च ॥ ३९॥ 

ज्ञायतेऽनेनेति ज्ञानमन्तःकरणं विवेकविज्ञानं वेद॑शब्दनिरिष्टमेतेन कमिनाऽजबरू- 
तम् । तथाऽप्यापात॑तः सुखहेतुत्वादुपादेयः स्यादित्यत आह -- ज्ञानिनो नित्यवैरिणा । 
अज्ञो हि विषयभोगकाटे कामे मिच्मिव परयंसतत्का्य दुम्ते प्राप्ति वैरित्वं जानाति 
कामेनाहं दुःखित्वमापादित इति । ज्ञानी तु भोगकाटेऽपि जानात्यनेनाहमनर्थे प्रवे. 

रित इति । अतो विवेकी दुःखी मवतिं भोगकाटे च तत्परिणामे चानेनेति ज्ञानि. 
नाऽपतौ नित्यवैरीति सप्ैथा तेन हन्त्य एवेत्यर्थः | तहिं किंखद्पोऽपतावित्यत आह- 
कामख्पेण काम इच्छा तृष्णा सेव खूप यस्य तेन । हे कौन्तेयेति संबन्धाविष्कारेण 
प्रमाणं सूचयति । ननु विवेकिनो हन्तव्योऽप्यविवेकिन उपादेयः स्यादित्यत आह-- 
दृषप्रेणानटेन च । चकार उपमाथः । न विद्यतेऽ पर्यातिंस्येत्यनछो वहिः । स 
यथा हविषा पूरयितुमशञक्यस्तथाऽयमपि भोमेनेत्यथः । अतो निरन्तरं संतापहेतुत्वा- 
्विवेकिन इवाविवेकिंनोऽपि हेय एवाप्तौ । तथा च सृतिः-- 

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवत्यैव मृय एवामिवधेते ” इति ॥ 

अथवेच्छाया विषयतिद्धिनिवत्यैत्वादिच्छारूपः कामो विषयमोगेन(ण) सयमेव 
निवतिष्यते कं तत्रातिनिरबन्धेनेत्यत उक्तं--दुष्पूरेणानछेन चेति । विषयप्तिद्या 
तत्कारमिच्छातिरोधानेऽपि पुनः प्रादुभावान्न विषयमिद्धिरिच्छानिविक।। फिं तु 
विषयदोषदृष्टिरेव तथेति मावः ॥ ३९ ॥ 

ॐ 

भ्री° ठदी०-इदंशब्दनिर्दिष्ठं दरायन्वेरित्वं स्फुटयति-आहरतमिति । इदं 

विवेकन्ञानमेतेनाऽऽवनम् । अज्ञस्य खद मोगप्तमये कामः सुखहेतृरेव । परिणामे तु 
वैरितां प्रपद्यते । ज्ञानिनः पुनसत्काटमप्यनर्थानुपधानाहुःखेतुरेवेति नित्यैरिणेत्यु 
क्तम् । किं च विषयः पूयमाणोऽपि दुष्पूरः । आपूयमाणस्तु शोकपंतापहेतुत्वादनड 
तुल्यः । अनेन सवान्परति नित्येवरित्वमुक्तम् ॥ ३६९ ॥ 

म० दी०--ज्ताते हि रत्रोरधिष्ठाने सुखेन स जेतुं शक्यत इति तदधिष्ठानमाह- 
[6 [^ = _ (र ४ 

इन्द्रयाणे मना बुद्रस्याचषठानपुच्यत्त ॥ 
ष्ट, ९ , ०, वि ता 

एतारवमाहयव्यंष न्नानमवृत्य दहन् ॥ ५० ॥ 

१२. घ. (कन्ञा। २क. छ. ज. क्ष. "तसु । रक. भ. दंतुवि। क्. म, भपू- 
यमाणः । 

५) 
वि) 



१२४ मधुस॒दनसरस्वतीश्रीधरसामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ ३५१] 

इन्द्रियाणि शाब्दस्प्दीरूपरसगस्धमराहकाणि श्रोत्रादीनि कचनादानगमनविसगी- 

नन्दजनकानि वागादीनि च । मनः सेकर्पात्मकं बुद्धिरध्यवप्तायात्मिका च | अस्य 

कामस्यायिष्ठानमाश्रय उच्यते । यत शएतैरिन्दियादिमिः खखन्यापारवद्धिराश्रयेषि- 

मोहयति विविधं मोहयति एष कामो ज्ञानं विवेकज्ञानमावृत्याऽऽच्छ्य देहिनं 

देहामिमानिनम् ॥ ४० ॥ 

श्री ° दी ०--इृदानी तस्याधिष्ठानं कथयञ्जयोपायमाह--इन्दियाणीतिद्राम्याम्- 

विषयददनश्रवणारिमिः संकल्येनाध्यवप्तायिन च कामस्याऽऽविभावादिन्धियाणि च 
मनश्च वद्धिशवास्यपिष्ठानुच्यते । एौरिन्धियादिमिर्दशेनादिम्यापाखद्धिराश्रयमेवि- 
वेकन्ञानमावृ्य देहिनं विमोहयति ॥ ४० ॥ 

मर० दी०--यस्मदिवम्-- 

तस्माच्चमिद्धियाण्यादो नियम्य भरतषभ ॥ 
पाप्मानं प्रजहि देनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥ ९१ ॥ 

यस्मादिन्द्ियायिष्ठानः कामो देहिनं मोहयति तस्माच्वमारो मोहनाप्पर्वं काम. 
निरोधातपूषेमिति वा । इद्धियाणि धरोत्रादीनि नियम्य वशीकृ, तेषु हि वशीङृतेषु 
मनेबुद्योरपि वक्षीकरणं सिध्यति सरकेस्पाध्यवप्राययोबाहयन्धियप्रवृ्तिद्वरेवान्थहे- 
तुत्वात् । अत इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरिति पुवं पएरथद्निदिर्यापीहेन्दरियाणीव्येतावदु- 
त्तम् । इन्दियतवेन तयोरपि संग्रहो वा । हे मरतषेम महाश परपूतत्वेन समर्थोऽपि । 
पाप्मानं प्वेपापमृढमूतमेने कामं वैरिणं प्रजहिहि परिजन । हि स्फुटं प्रजहि 
प्रकर्षेण मारयेति वा । जहि श्चुमि्युपसंहाराच । ज्ञानं शाघाचार्योपदेरजं पर्ष 
विज्ञानमपरोक्षं तत्फटं तयोन्ञानविज्ञानयो; श्रेयः प्रा्तिहेत्वो नशनम् ॥ ४१ ॥ 

श्री० दी०--यस्मदेवम्--तस्माखमिति । आदौ विमोहात्पवैमेवेद्धियाणि मनो 
युद्धि च नियम्य पापर्पमेनं कामं हि स्फुटं प्रनहि घातय । यद्रा प्रजहिहि 
परित्यज । ्ञानमालमविषयं विज्ञानं श्नाखीयं तयोनीश्चनम् । यद्वा ज्ञानं शालराचर्या- 
पदेशे, विज्ञानं निदिष्याष्ठननं, “तमेव धीरो विन्ञाय प्रज्ञां कुर्वीत" इति श्रुतेः॥ ४ १॥ 

भ० टी०--ननु यथाकथंचिद्धाह्येन्दियनियमसरंमवेऽप्यान्तरतृष्णात्यागोऽतिदुष्कर् 
इति चैत्। न, “रपरोऽप्यस्य परं दष्टा निवतैते" इत्यत्र परददौनस्य रप्ामिषौनीयकनृष्णा- 
त्यागप्ताधनस्य प्रागुक्तः । तहिं कोऽप परो यद्शेनात्तष्णानिवृत्तिरित्यादाङुय शुद्ध- 
मासान परराब्दवाच्यं देहादिभ्यो विविच्य दरोयति-- 

` सक.गच. डय फ्.न नकम् रस. .ड चज. म. तदध, 
३. भ्, घाय्' । | 



[ भ०कनो०ू२] श्रीपद्धगवद्रीता । | १२९ 

इन्द्रियाणि पराण्याहूरिन्दयेभ्यः परं मनः ॥ 
मनपस्तु परा ब॒दिर्यो बुद्धेः परतस्त॒ सः ॥ ५२॥ 
(+ भ 

श्रो्ादीनि ज्ञनिन्दरियागि पञ्च स्थूलं जडं परिच्छिन्नं बाह्यं च देहमपेक्षय 
पराणि पृकषत्वात्प्रकाराकत्वाद्रयापकत्वादन्तःस्यत्वाच् प्रक्ृष्टान्याहुः पण्डिताः श्रुतयो 
वा | तथेन्दियेभ्यः परं मनः स्करपविकस्पात्मकं तत्मवतेकत्वात् । तथा मन्त 
परा बुद्धिरष्यवप्तायानिका । अध्यवप्तायो हि निश्वयस्ततपूषक एव पंकल्पादिर्मनोधरमः। 
यस्तु बुद्धेः परतस्तद्धासकृत्वेनावस्थितो यं देहिनमिन्दियादिभिराश्रयै्ुक्तः कमो 
ज्ञानावरणद्वारेण मोहयतीत्युक्तं स बुद्ध्र्॑टा पर आत्मा । “पत एष इहं प्रविष्टः” इति. 
वद्यवहितस्यापि देहिनस्तदा परामशः । अघर श्रतिः- 

८४ इन्दियेम्यः परा ह्यथ अर्थम्यश्च परं मनः । 
मनपतसतु परा बुद्धिवदधेरात्मा महान्परः ॥ 
महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 
पुरुषान्न पर किचित्ा काष्ठा स्रा परा गतिः" इति ॥ 

अन्नाऽऽत्मनः परत्वस्थैव वक्यतात्पयैविषयत्वारिन्धियादिपरत्वस्याविवक्षितत्वारि 
द्ियम्यः परा ज(द्योथां इति स्यनेऽ्यम्यः पराणीन्दियाणीति विवक्षमेदेन मगवदुक्तं 
न विरुध्यते । बुद्धेरस्मदारिव्यष्टिवुद्धेः पकाशान्महानात्मा समष्टिबुद्धिरूपः परः “भनों 
महान्मतितेहय पूदधिः ख्यातिरीश्वरः " इति वायुपुराणवचनात् । महते हेरण्य- 
गम्यां बुद्धेः परमग्यक्तमव्याकरतं सवनगहीन मायास्यं “ मायां तु प्रकृतिं वियत् "” 
इति श्रतेः, £ तद्धेदं त्यव्याक्ृतमापतीत् " इति च । अव्यक्तात्सकाशात्सकटजढवर्ग- 
परकाडकः पुरुषः पूणं आत्मा परः । तस्मादपि कच्चिदन्यः परः स्यादित आह-- 
पुरषान्न परं किंचिदिति। कुत एवं यस्मात्सा काष्टा समातिः सवोधिष्ठानत्वात्। पता परा 
गतिः “ सोऽध्वनः पारमाप्नोति तद्विष्णो; परमं पदम् ” इत्यादिश्चतिप्रिद्धा परा 
गतिरपि पैवेदर्थः । तदेतत्सर्वं “यो बुद्धेः परतस्तु पः” इत्यनेनोक्तम् ॥ ४२ ॥ 

श्री ° टी ०--यत्र चित्तप्राणिषानेनेन्दियाणि नियन्तुं शक्यन्ते तदात्मखखूपं देहा- 
दिभ्यो विविच्य दरेयति--इन्द्ियाणीति । इन्द्रियाणि देहाद्विम्यो अ्रह्येम्यः 
पराणि श्षठान्याहुः सृक्षमतवासरकाश्चकलवाच्च । अत एव ॒तव्यतिरिक्तत्वमप्यथीदुक्तं 
भवति । इन्दियेम्यश्च संकल्पात्मकं मनः परं ततप्रवतैकत्वात् । मन्तु वुद्धिरनिश्च- 
याका परा निशवयपुवैकत्वात्पंकल्पस्य । यस्तु वृद्धेः परतस्तत्प्ात्तित्वेनाव- 
स्थितः सरवीन्तरः स आत्मा विमोहयति देहिनमितिदेदिशब्दोक्त आत्मा स इति 
परामृद्यते | ४२ ॥ . 



१२६ प्रधुमूदनसरस्रतीश्रीधरस्वामिकृतकाभ्यां समेता-[अ० शनो ०,३] 

प० दी०-फटितमाह- 

एवं देः परं बुद्ध्वा संस्तभ्याऽऽतस्मानमासना ॥ 
नहि श्रं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥ ४३ ॥ 
इति श्रीमहामारते रातसाहस्यां संहितायां वेयासि- 

क्यां भीष्मपर्वणि श्रीमद्नगवद्रीतासुपनिष्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशासे श्रीकृष्णाजनसं- 

वादे कृमेयोगो नाम तृती. 
योऽभ्यायः॥ ३॥ 

५ रपोऽप्यस्य परं दृष्ट निवतेते » इलयत्र यः प्रशब्देनोक्तस्तमेवंमतं पूणमातानं 
दधेः परं बुद्ध्वा पक्षा्छृल पस्तम्य स्थिरीकृत्याऽऽत्मानं मन आत्मनेतादशचनिश्चया- 
सिकया बुद्धया जहि मारय दघं सवेपुरुषार्थशातनं हे महाबाहो । महावाहो शत्रु 
मारणे सुकरमिति योग्यं पेबोधनम् । कामरूपं तुष्णाह्पं॑दुराप्तदं दुःखनाऽऽप्ताद 
नीयं दुविन्ञेयानिकविशेषमिति यत्नाधिक्याय विशेषणम् ॥ ४६ ॥ 

उपायः कर्मनिष्ठाऽच प्राधान्येनोपरत्टता | 
उपेया ज्ञाननिष्ठा तु तदुणत्वेन कीर्तिता ॥ १॥ 

इति श्रीमत्परमहंपपरिानका चार्यश्रविशे्वरपरलतीश्रीपादशिषप्यश्रीमधु- 
मूदनपतरखतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्वीतागुढथदीपिकायां 

कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः ॥ \॥ 
श्री> दी ०-उपषरहरति-एषमिति । बुद्धे विषयेद्धियादिनन्याः कामा- 

दिविक्रिया आत्मा तु निर्विकारलत्ाक्षीयवं बुद्धः परमात्मानं बुदध्वाऽऽत्मनेवंमूतनि. 
अयालिकया बुद्धयाऽऽत्मानं मनः संस्तम्य निश्च कृतवा कामरूपं शप्तुं जहि मारय 
दुराप्दं दुःतेनाऽऽप्तादनीयं दुपिजञेयगतिमिलथः ॥ ४३ ॥ 

सखधर्मेण यमाराध्य भक्ल्या सृक्तिमिता बुधाः । 
ते कृष्णे परमानन्दं तोषयेत्स्वैकमेमिः ॥ १ ॥ 

इति श्रीपुबोधिन्यां ठीकायां श्रीषरसखामिविरचितायां 
तुतायोऽध्यायः ॥ ३ ॥ 



[अ०भछरो०१-२] श्रीपद्धगवह्वीता । १२७ 

अथ चतुर्थोऽध्यायः | 

मर टी०--यद्यपि पुवमुपरेयत्वेन ज्ञानयोगस्तदुपायत्वेन च कर्मयोग इति द्धौ 
र् [भव 

यागा काथत। तथाऽपि “एक सास्यच यागं चयः परयति मर प्यति इत्यनया 

दिशा पराध्यप्ताधनयोः फटेक्यादैक्यमुपचयं साधनमतं कर्मयोगं साध्यमतं च ज्ञान 
भ 

पोगमनेकविधगुणविषानाय स्तौति वद्रकथनेन मगवान्-- 

शरभिग्रवानुवाच- 
# क [तीर अ~ # १. 

९म ववस्वतं याम प्राक्वानहमन्ययम् ॥ 

विवस्वान्मनवे प्राह ममुरिक्वाफवेऽत्रवीत् ॥ १॥ 
हममध्यायद्वयेनोक्त योगे ज्ञाननिष्ठाहक्षणं कमनिषटठोपायदम्यं विवसते सवेकषत्रिय- 

वंराबीनमृतायाऽऽदिलयाय प्रोक्तवान्प्रकर्षेण सवैदहोच्छेदादिरूपेणोक्तवानहं भग- 
वान्वाघुदेवः सवेजगत्परिपाखकः सगादिकाठे राज्ञां बाधानेन तदधीनं सथ जगत्पाछ- 
यितुम् । कथमनेन बहाधानमिति विरेषणेन द्शंयति--अव्ययमव्ययवेदमूरत्वादव्यय- 
मोक्षफटत्वाच्च न व्येति खफलादिलयम्ययमव्यमिचारिफटम् । तथाचेताहरेन ब्य 
धानं हाकयमिति मावः । प्र च मम ङिष्यो विवस्वान्मनवे वैवखताय खयपुत्राय प्राह । 
स॒ च मनुरिक््वाकवे स्वपुत्रायाऽऽदिराजायात्रवीत् । यद्यपि प्रतिमन्वन्तरं खार्यमुवम- 
न्वादिपाधारणोऽयं भगवदुपदेश्चस्तथाऽपि पतांप्रतिकवेवस्वतमन्वन्तराभिप्रायेणाऽऽदि- 
ल्यमारभ्य संप्रदायो गणितः ॥ १॥ 

श्रीं ° टा०-ञआविभावतिरोमावावाविष्कतु खयं हरिः । 
तक्छंपद विवेकार्थं कर्मयागं प्रशंप्तति ॥ १ ॥ 

एवं तावदध्यायद्रयेन कर्मयोगोषायो ज्ञानयोगो मेोक्षप्ताधनत्वेनोक्तः । तमेव ब्रह्मा. 
पणादिगृणविधानेन तच्छंपदाथविवेकादिना च प्रपञ्चयिष्यन्प्रथमं तावत्परम्पर प्राप्तत्वेन 
स्तवञ्श्रीमगवानुवाच-- इममिति त्रिमिः। अग्ययफरत्वादव्ययमिमे योगं पुराऽहं विवस्वत 
आदित्याय कथितवान् । स च खपुत्राय मन्वे श्राद्धदेवाय प्राह | प॒ च मनुः खपु्रयि- 
कष्वाकवेऽ्रवीत् ॥ १ ॥ 

एवं परस्पर प्राप्रमिमे राजर्षयो विदुः ॥ 
स॒ कालेनेह महतां योगो नष्टः परतप ॥ २॥ 

% अयं शकः क. पुस्तक एव दृरयते । 

१ क. श्गोपायश्च मोः । ज. गोपायो सो । 



१२८ प्धुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिकतरीकाभ्यां समेता--[अणन्छो०२-५] 

प री०-एवमादिल्यमारम्य मुरुङ्िष्यपरम्परया प्राप्तमिमं योगं राजानश्च त् 
ऋषयश्ेति राजर्षयः प्रमुतवे प्ति पध्माथेनिरीक्षणक्षमा निमिप्रमुखाः स्वित्रादिप्रोक्तं 
विदुः । तस्मादनादिवेदमूढत्वेनानन्तफट्त्वेनानादिगुरुशिष्यपरम्परा प्राप्तत्वेन च कृतरि- 
मत्वकङ्काना्पदत्वान्महा प्रभावोऽयं योग इति श्रद्धातिरयाय स्तृयते । प्र एवं महा- 
प्रयोजनोऽपि योगः कठिन महता दीर्धेण ॒धपेह।परकरणेदानीमावयोभ्यैवहारकाठे 
द्ापरान्ते दुबेहानजितन्दियाननधिकारिणः प्राप्य कामक्रोधादिभिरमिमूयमानो नष्टो 
विच्छिततपप्ररायो जातः । तं विना पुरुषाथाप्रा्िरहो दौर्भाग्यं छोकस्येति शोचति 
मगवान् । हे परतप परं कामकोधारिष्पं श्रुगणं शोर्येण बछ्वता विवेकेन तपप्ना 
च मनुरिव तापयतीति परंतपः शतुतापनो नितिन्द्रिय इलः । उवेदयुपक्षणावदुतक्र- 
भ॑दर्शंनात् । तस्मा जितेन्दियत्वादत्राधिकारीति सूचयति ॥ २ ॥ 

श्री° दी०-एवपिति । राजानश्च त ऋषयश्वन्येऽपे राजर्षयो निमिप्रमुखाः 
स्वपित्रादिभिरिश्चाकुप्रमतखेः प्रोक्तमिमं योगे विदुनानन्ति । अद्यतनाना मज्ञाने कारण- 
माह-हे परंतप शदुतापन प्र योगः काल्वशादिह रोकं नष्टो विच्छिन्नः ॥ २ ॥ 

स एवाये मया तेऽव योगः प्रांक्तः पुरातनः ॥ 
क  । ®^ क, क # क. 

भक्तानि म सखा चति रहस्य दयतद्त्तमम् ॥ ३॥ 
प० टी०-य एवं पूषेमुपदिष्टोऽप्ययिकायेमावाद्विच्छिन्नपतपरदायोऽमूत् । यं 

विना च पुर्पर्थो न लम्यते । स॒ एवायं पुरातनोऽनादिगुरपरम्परागतो योगोऽद्य 
सप्रदायविच्छेदकाठे मयाऽतिज्ञिग्धेन ते तुम्यं प्रकर्वैणोक्तः । न त्वन्यस्मै कस्मैचित् । 
कस्मात्, मक्तोऽप्नि मे सरवा चेति, इति शब्दो हेतो । यस्मात्तं मम मक्तः शर. 
णागतत्वे पलल्यनतप्रीतिमान्पखा च समानवयाः श्ञिगधप्रहायोऽप्नि सवेदा मवति 
अतप्तुम्यमुक्त इयथः । अन्यस्मै कुतो नोच्यते तत्राऽऽह -- हि यस्मदेतज्जञानमृक्तमं 
रहस्यमतिगोप्यम् ॥ ३ ॥ 

श्री° श०-स एवायमिति । स एवायं योगोऽ विच्छिन्ने संप्रदाय सति 
पुनश्च मया ते तुम्थमुक्तो यतस्त्वं मम मक्तोऽप्ति सखा चेति । अन्यस्मै मया नोच्यते 
हि यस्मादिदमुत्तमं रहस्यम् ॥ ३ ॥ 

म० टी° --या मगवति वापे मनुप्यत्वेनापतवैज्ञतानिल्त्वाशङ्का मूर्खाणां ताम. 
ऋ. ५ भ 

पनेतुमनुवदन्न्जन आश्ङ्ते-- 

अर्जुन उवाच- | 
अपर भवतो जन्म पर जन्म विवस्वतः ॥ 
केथमेतदहिनानीयां समादां प्रोक्तवानिति ॥ £ ॥ 



[अ०४द्रो ०५] भ्रीपद्धगवदीता । १२९ 

क, 4 

अपरमर्पकारीनमिदानीतनं वपुेवगृहे मवतो जन्म शरीरग्रहणं विहीनं च मनु- 
ष्यत्वात् | परं बहुकाटीनं सगीदिभवमूक्छृष्ट च देवत्वात्, विवतो जन्म । अत्राऽऽ- 
त्मनो जन्मामावस्य प्राण्युत्पादितत्वदिहामिप्रायेणेवार्जुनप्य प्रश्नः । अतः कथमेतहधि- 
जामीयामविरुद्ार्थतया । एतच्छन्दा्मेव विवृणोति--तमादौ पभोक्तबामिति । 
स्वमिदानौतनो मनुष्योऽपज्ञः सर्गादौ पूर्वतनाय सवैज्ञायाऽऽदिल्याय प्रोक्तवानिति 
विरुद्धाभमेतदिति मावः । अत्रायं निगछितोऽषः--एतदेहानवच्छिन्नस्य तव देहान- 
रावच्छेदेन वाऽऽदिले प्रत्युपदेषत्वमेतदेहेन वा । नाऽऽचः । जन्मान्तरानुभूतस्यापव- 
ज्ञेन स्प्पमशकयत्वात् । अन्यथा ममापि जन्मान्तरानुमृतस्मरणपरसङ्गः, तव मम च 
भनृष्यतवेनासर्व्ञतवाविेषात् । तडुक्तमभियुकतैः--“ जन्मान्तरानुभूतं च न स्येते 
इति । नापि द्वितीयः सगीदविदतनस्य देहस्यासद्धावात् । तदेवं देहान्तरेण 

सगदो सद्धावपमवेऽषीदानीं तत्सरणानुपपत्तिः । अनेन देहेन स्मरणोपपत्तावपि 

समीदौ सद्धावानुपपत्तिरिलपष्तवानियतवाम्यां द्वावजुनस्य पूत्पक्षो ॥ ४ ॥ 

श्री० ठी ०--मगवतो विवछन्तं प्रति योगोपदेशापेमवं पर्यन्--अजुंन उ- 
वाच-- अपरमिति । अपरमर्व चीनं तव जन्म, परं प्राछाटीनं विवस्वता जन्म । तस्मा- 

तवाऽऽधूनिकत्वाचिरंतनाय विवस्वते त्वमादौ योगं प्रोक्तवानित्येतत्कथमहं विजा- 
नीयां ज्ञातु शस्नुयम् ॥ ४ ॥ 

म० ठी०- तत्र पैन्नतवेन प्रथमस्य परिहारम्- 
ह 

शभ्भग्रवानुवाचव- 
(~ न 0, „~ १ 

बहूनि म व्यतातानि जन्मानि त्व चा्ज॑न ॥ 
@ ऋ, ©, (^. 1 थ् ( 

तान्यह वेद् सर्वाणि न लं पत्थ परतप ॥ < ॥ 

जन्मानि ठीखदिहयहणानि रोकटृश्चमिप्रायेणाऽऽदिलस्योदयवन्मे मम॒ बहुनि 

स्यतीतानि तव चाज्ञानिनः कमीजितानि देहग्रहणानि । तव चेतयुपलक्षणमितरेषामपि 
जीवानां, जविक्यापिप्रायेण वा । हेऽनुन छेषेणाञुनवृक्षनाक्ना ंनोषयतनवृतज्ञानत्वं 

+ 0 ४, च [+ ¢ ̂  [8 निं 

सृचयति । तानि जन्माम्बहं सवैजञः प्वेरकतिरीशवरो वेद् जानामि सवण मदाय 

त्वदीयान्यन्यदीयानि च । न त्वमज्ञो जीवसिरोमृतज्ञानशक्तिर्वेत्य न जानाप्ति लीया- 

न्यपि किं पुनः परकीयाणि । हे परंतप परं शु मेददश्चा परिकरम्य हन्द प्रवृ 
[9 ५ [ज कर (9, हिन (केन भ, 

तोऽषीति विपरीतदश्ित्वादभरन्तोऽप्ीति सूचयति । तदनन सनाधनदूयनाऽऽवरण. 

विक्षेपो द्वावप्यज्ञानधर्मो दशितो ॥ ५ ॥  . 

श्ची० दी०-- दृति पृष्टवन्तमरुनं सूपान्तरेणोपदिष्टवानिलमिभायणात्तरम्-- 
^~ ~------------------------------------

--- 

१ख्.ग्.घ्.ड.छ.ज. श्न, ब॒. श्याभित्ति॥४॥ 

१५७ 
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श्रीभगवातुषाच- बहूनीति । मम बहूनि जन्मानि तेव च व्यतीतानि तानि 

सवीण्यहं वेद जानामि अटुतविदयाशाक्तित्वात् । तवं तु न वेत्थ न जानाति अवि 
द्यावृतत्वात् ॥ 4 ॥ 

परण दी ०--नन्वतीतानेकजन्मवक्वमात्मनः स्मरामि चेरत्ताहि जातिस्मरो जीवस्त्वं 
परजन्मज्ञानमापै योगिनः सार्वात्म्यामिमानेन शश्ाक्लदध्चा तूपदेशो वामदेववत्? इति 
न्यायेन समति । तथाचाऽऽह वामदेवो जीवोऽपि अहं मनुरमवं सूर्य॑थाहं कक्षीवानू- 

षिरस्मि विप्रः” इत्यादिरदारातय्याम् । अत एव न मुख्यः सर्ज्नस्त्वम् । तथाच कथमा- 
दिव्यं सप्ञमुपदिष्टवानस्यनीश्वरः परन् । न हि जीवस्य मुख्यं सावेरयं संमवति व्यष्टयु- 
पाः परिच्छिन्नत्वेन स्ैपंबन्धित्वामावात् । समष्टद्पाधेरापे विराजः स्थहमतोपाधित्वेन 
सक््ममतपरिणामतिषयं मायापरिणामरिषयं च ज्ञानं न सेमवति । एवं सूक्ष्मूतोपापेरपि 
हिरण्यगभेस्य तत्कारणमायापरिणामाकारादिप्गक्रमादिविषयज्ञानामावः सिद्ध एष । 
तस्मादीश्चर एव कारणोपाधित्वादतीतानागतवतेमानप्तवथेविषयन्ञानवान्पृ्यः सवन्ञः । 
अतीतानागतवतेमानविषयं मायाब्ुत्ति्रयमेकंव वा पतवविषया मायवृत्तिरिलयन्यत्। तस्य 
च निदयेश्वरस्य पवत्य धमाधम।घमावेन जन्मेवानुपप्नमतीतानेकनन्मवच्वं तु दृरो- 
त्पारितमेव । तथाच जीवत्वे स्ावेशयानुपपत्तिरीश्वरत्वे च देहम्रहणानुपपत्तिरिति शङ्क- 
द्यं परिहरन्ननित्यत्वपक्षप्यापे परिदारमाह- 

अनाअपे सन्नव्ययात्मा मूतानामीश्वरोऽपि सन् ॥ 
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सभवास्यारसमायया ॥ ६ ॥ 

अपूवेदेहेन्द्ियादिग्रहणं जन्म । पुवंगृहीतदेहेन्दियादिवियोगो भ्ययः । यदभयं 
०. भ 

तार्किकैः प्रेयमाव इत्युच्यते । तदुक्तम्--“ जातस्य हि धु मृत्युधरुवं जन्म मृत्य 
घृ; इति | तद्मय च पमोधमेवशाद्धवतिं | घमाषमेवरात्वे चाज्ञस्य जीवस्य रहा 

मिमानिनः कमाधिकारित्वाद्धवति । तत्र यदुच्यते सव्नस्येश्वरप्य सपकारणस्येदगरेह- 
गरहणं नोपपद्यत इति तत्तथैव । कथं, यदि तस्य शरीरं स्थुहटमूतकार्यं स्यात्तदा व्यष्टि - 
रूपत्वे जाग्रदवस्थाऽस्मदादितुस्यत्वं, समष्टिहूपत्वे च विराद्जीवत्वं तस्य ॒तेदुपाधि- 
त्वात् 1 जथ पूक्षममृतकार्यं तदा व्यष्टिरूपत्वे स्वम्ावस्थाऽस्मदादितुस्यत्वं, समषटिरूपत्वे 
च हिरण्यगजीवत्वं तस्य तदुपाित्वात् । तथाच भौतिकं शारीरं जीवानाविष्टं परमेश्व- 
रस्य न सेमव्यवेति धिद्धम् । नच जीवाविष्ट एव तादृशे शरीरे तस्य मृतवेशवत्परेश 
इति वाच्यम् । तेच्छरीरावच्छेदेन तज्ञीवस्य मोगाम्युपममेऽन्तर्यामिरूपेण सरव रीरप्रवे- 
दस्य विद्यमानत्वेन शरीरविरे षाम्युपगमेवेयथ्यात् । भोगामवे च जीवशरीरत्वानुप- 
पत्तेः । अतो न मोतिकं दरीरमीश्वरस्येति पूवीर्थेनाद्धी करोति- अजोऽपि सन्नन्य- 
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क यामा भूतानामीश्वरोऽपि सन्निति । अजोऽपि सन्निचयपुवैदेहमहणमग्ययात्माऽपि 

सन्निति पूवेदेहविच्छेदं भूतानां मवनधर्मणां सरवैषां ब्रह्मादिस्तम्बपयन्तानामीशसोऽपि ०\ 
[क सनिति धमाधरमवदात्वं निवारयति । कथं तरिं देहमहणमित्युत्तरार्थेनाऽऽह -- प्रकृतिं 

स्वामधिष्ठाय संमवामि प्रकृतिं मायास्यां विचित्रानेकशक्तिमघटमानघटनापीयप्तीं खां 
स्वोपाधिमूतामधिष्ठाय चिदामाेन वरीकृलय सरंमवामि तत्पारेणामविरेषैरेव देहवानिव 
जात ह्व च मवामि । अनादिमायेव मदुपाधिभूता यावत्काटघ्यायित्वेन च निलया 
जगत्कारणत्वपंपादि का मदिच्छयेव प्रवतैमाना विशुद्धपरत्वमयत्वेन मम मूतितद्विशि- 
स्य चाजत्वमम्ययत्वमीश्चरत्वं चोपपन्नम् । अतोऽनेन निलेनैव देहेन विवश्ठन्तं चत्वा 
च प्रतीमं योगमुपदिष्टवानहमित्युपपत्नम्। तथाच श्रुतिः-“आकाशररीरं ब्रह्म" इति | 
आकाशोऽत्राव्याक्ृतम् । “ आकाश एव तदोतं च प्रोतं च "” इत्यादौ तथा दर्च- 
नात्, “ आकाश्सदिङ्गात्, '” इति न्यायाच्च । तहि मोतिकविप्रहामावात्तद्धमेमनु- 
प्यत्वादिप्रतीतिः कथमिति चेत्त्राऽऽह--आत्ममाययेति । मन्माययेव मयि मनुष्य- 
त्वादिप्रतीतिर्छोकानु्रहाय न तु वसतुद््येति मावः। तथा चोक्तं मेक्षपमे- 

«८ माया द्येषा मया सृष्टा यन्मां प्रयि नारद । 
स्मृतुे्यक्तं न तु मा द्र्टमहति ” इति ॥ 

सर्ममूतगुणिधुक्तं कारणोपाधिं मां चर्मचध्ुषा द्रष्ट नाह॑पीयथंः । उक्तं च मगवता 
माष्यकारेण-- “प च मगवाज्जनिधर्यशक्तिबहवीयेतेनोभिः सदा सेपन्नन्िगुणातिकां 
वैष्णवीं छां मायां प्रकृति वक्नीृ्यानोऽन्ययो भूतानामीश्वरो निशुद्धबु द्वमुक्त्व- 
मावोऽपि सन्प्वमायया देहवानिव नात इव च टोकानुप्रहं कुवक्ष्यते स्प्रयोननामा- 
वेऽपि मृतानुनिधृक्षया " इति। व्यार्पातृभिशवोक्तं सेच्छविनिभितेन मायामयेन दिग्येन 

रूपेण संबभूवेति । 
नित्यो यः कारणोपाधिमीयास्योऽनेकशक्तिमान् 1 
प्र एव भगवदह इति माप्यकरतां मतम् ॥ 

अन्ये तु परमेश्वरे देहदेहिमावं न मन्यन्ते । फं तु यश्च नित्यो विभुः 
सचिदानन्दधनो मगवान्वापुदेवः परिपूर्णो निगणः परमातमा प्त एव तद्वि 
ग्रहो नान्यः कथिद्धौतिको मायिको वेति । अस्िन्पक्षे योजना-“ आकाश्ञ- 
वत्पर्वगतश्च निलः ” “ अविनाक्षी वा अरेऽयमाताऽनुच्छित्तिषमां » इत्यादिश्रुतेः 
“अपंभवस्तु सतोऽनुपपत्तेः, “नाऽऽत्माश्रतेनिलत्वाच ताम्यः'' इत्यादिन्यायाच वस्तु 

गलया जन्मविनाद्चरहितः सथैमाप्तकः प्पैकारणमायाधिष्ठानत्वेन स्व॑मूतेश्वरोऽपि सन्नहं 
प्रकृतिं खमावं सचिदानन्दघमैकरपम् । मायां व्यावतेयति- स्वामिति । निन्ठरूप- 

मिदर्भः । “ त मगवः कसिन्प्रतिषठितः से महिश्चि " इति श्रुतेः । स्वघ्वरूपमधिष्ठाय 

खरूपावलित एव सन्पमवामि देहदेहिमावमन्तरेणेव देहिवद्वयवहरामि । कथं तद्य 
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देहे पचचिदानन्दधे देहत्वमरतीतिरत आह- आत्ममाययेति । निगुण शुद्धे प्ति- 
दानन्दरप्तथने मयि भगवति वाघुदेवेदेहदेहिमावशून्ये तद्रूपेण प्रतीतिमायामातरमि- 
लर्थः। तदुक्तम्- 

५८ करष्णमेनमवेहि त्वमात्मानमलिात्मनाम् । 
जगद्धिताय सोऽप्यत्र देदीवाऽऽमाति मायया ” इति ॥ 

८८ अहो माग्यमहयो भाग्यं नन्दगोपत्रनोकप्ताम् । 
यन्मित्रं परमानन्दं पूणं ब्रह्म प्तनातनम् ”' इति च ॥ 

केचितु निलयस्य निरवयवस्य निर्विकारस्यापि परमानन्दस्यावयवावयविमावं 
वास्तवभेवेच्छनिति ते “ निुक्तिकं व्रुवाणस्तु नास्मामिविनिवा्येते ” इति न्यायेन 
नापवाचयाः । यदि संभवेत्तथेवास्तु किमतिपवितेनेत्युपरम्यते ॥ ६ ॥ 

भ्री° ठी ०--नन्वनादेस्तव कुतो जन्म, अविनाशिनश्च कथं पुनः पुनज॑न्म येन बहूनि 
मे व्यतीतानीत्युच्यते। ईश्वरस्य च तव पुण्यपापविहीनप्य कथं जीववलजन्मेत्यतआह-- 
अजोऽपीति । सलमेवं तथ।ऽपि अनोऽपि सत्रहं तथाऽव्ययात्माऽपि अनश्वस्व- 
मावोऽपि पंस्थेश्वरोऽपे करमपारतम््यरहितोऽपि सन्खमायया संभवामि प्म्यगप्र- 
च्युतज्ञानवर्वीयीदिदाक्येव मवामि । ननु तथाऽपि षोडशकछात्मकशङगदेहशरन्यस्य 
तव कतो जन्मेत्यत उक्तं स्वां शुद्धपच्वात्मिकां प्रकृतिमधिष्ठाय सीकृदय विडद्धोभि- 
तप्तमूय सेच्छयाऽवतरगीलयथः ॥ ६ ॥ 

म० टी०--एवं पचिदानन्द्धनप्य तव कदा किमर्थं वा देहिवद्रयवहार 
इति तत्रोच्यते- 

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भासत ॥ 
जभ्यत्थानमधर्मस्य तदाऽऽस्मानं सजाम्यहम् ॥ ७॥ 

धर्मस्य वेदविहितस्य प्राणिनामम्युदयनिःशरेयपतप्ताधनस्य प्रवृत्तिनिवृत्तिरक्षणस्य 
वणोश्रमतदाचारव्यङ्गयस्य यदा यदा उछानिर्हानि्भवति हे मारत मरतवंशोद्धवत्वेन 
भाज्ञाने तत्र रतत्वेन वा तवं न ध्महानिं सोदुं शक्तोषीति संबोधनाथः । एवं यदा 
यद्ाऽम्युत्थानमुद्धवोऽधमैस्य वेदनििद्धस्य नानाविषदुःखप्ताधनस्य धर्मविरोधिनस्तदा 
तदाऽऽत्मानं देहं खनामि निलयतिद्धमेव सृष्टमिव दशयामि मायया ॥ ७ ॥ 

शरी ° टी ०--कदा सेमवद्ठी्यक्षायामाह-यदा यदेति। परमस्य ग्टानिहीनिः। 
अधमेस्वाम्युत्थानमाधिक्यम् ॥ ७ ॥ 

म० टी०-- तत्कि धर्मस्य हानिरधर्मस्य च वृद्धिस्तव परितोषकारणं येन तस्ि- 
तेव काठ आविभवष्ीति तथा चानथावह एव तवावतारः स्यादिति नेत्याह- 

१ छ, ब, 'जाम्यहमिति निः। 



[ जण्थश्नो०८-९ ] श्रीपद्धगरीता । १३३ 

प्रणय स्रूना वनाशाय च इष्ृताम् ॥ 
चमर्तस्यापनाधाय तसमवामि युग युग्र॥८<॥ 

धमेहान्या हीयमानानां प्ताधूनां पुण्यकारिणां वेदमागेस्थानां परित्राणाय परितः 
सवतो रक्षणाय । तथाऽ्र्मवृद्या वधैमानानां दष्कृतां पापकरिणां वेदमार्मविसेधिनां 
विनाशाय च । तदुमयं कथं स्यादिति तदाह--धर्मपंस्थापनार्थीय धर्मस्य सम्यगध- 
मेनिवारणेन स्थापनं वेदमागेपरिक्षणे धमेपस्थापनं तदर्थं संमवामि पृवंवत्, युगे युगे 
प्रतियुगम् ॥ ८ ॥ 

६ भरी ° टी ०--किमथमि्यपेक्षायामाह--परित्राणायेति । साधूनां स्वघरम- 
वर्तिनां रक्षणाय दुष्टं कमं कुर्वन्तीति दुष्छृतस्तेषां वधाय च । एवं धमेप्य संस्थापना- 
थीय साधुरक्षणेन दुष्टवधेन च धर्मं स्थिरीकर्तुं युगे युगे तत्तदवपरे संमवामीलथैः । 
न चेवं दुष्टनिमरहं कुर्वतोऽपि नेवेण्यं शङ्कनीयम् । यथा चाऽऽहु-- 

८८ छालने ताडने मातुनाकार्ण्यं यथाऽभके । 
तद्वदेव महश्रस्य नियन्तुगृणदोषयाः ' इति ॥ ८ ॥ 

जन्मकेमचम द्ग्यमव या वात्त तच्वतः॥ 
क 

त्यक्वा देह पुनजन्म नैति मामेति सीऽजन ॥ ९॥ 
म० टी०--जन्म नित्यपिद्ध्येव मम सचिदानन्दधनप्य ङीटया तथाञनुक- 

रणम् । कमं च धैसंस्थापनेन जगत्परिपाछनं मे मम नित्य्िदधेश्वरस्य दिव्यमपराकृ- 
तमन्ये; कतुमशक्यमीश्वरस्येवाप्ताधारणम् । एवमजोऽपि सन्नित्यादिना प्रतिपादितं 
यो वेत्ति तत्वतो भरमनिवतेनेन । मूदेहि मनुष्यत्वभरन्ला भगवतोऽपि मर्भवापरादि- 
टपमेव जन्म खमोगाथमेव .कमेत्यारोपितम् । परमार्थतः शुद्धपचिदानन्दैरूपतवज्ञानेन 
तदपनु्याजस्यापि मायया जन्मानुकरणमक्रतुरपि परानुग्रहाय कमनुकरणमियेवं 
यो वेत्ति स॒ आत्मनोऽपि तच्वस्फुरणात्यक्तवा देहमिमं पुनजन्म नेति । किंतु 
मां मगवन्तं वापुदेवमेव सच्चिदानन्दधनमेति पंपारान्म॒च्यत इत्यथैः । हेऽजंन ॥ ९॥ 

भरी टी०-एवंविधानामीश्वरजन्मकममणां ज्ञाने फटमाह--जन्प कर्मेति । मे 
जन्म स्वेच्छाङते कर्म च र्मपाठनद्पं दिग्यमछोक्षिकं तत्वतः परनुग्रहाथमेवेति यो 
वेत्ति प्र देहाभिमानं त्यक्त्वा पुनर्जन्म नेति न प्राम्नोति किं तु मामेव प्राप्रोति ॥ ९॥ 

प दी०--ममिति सोऽ्नत्युक्तं तत्र स्वस्य पर्वमक्तपराप्यतया पुरुषाधमस्य 
मोक्षमागंस्यानादिपरम्परागतत्वं च दशंयति- 

१ क्र, ग, नन्द्धनङ्' । 



१३९ पधुपदनसरस्वतीभ्रीधरस्वापिद्तर्दकाभ्यां समेता- [अ ष्छो०१०-११) 

वीतरागमयक्रोधा मन्मथा मामुपाधिताः॥ 
बहवो ज्ञानतपसा पता मद्धावमामताः ॥ १० ॥ 

रागसतत्तत्फटतुष्णा । सर्वानिषयान्परित्यज्य ज्ञानमार्भ कथं जीवितव्यमिति रापो 

मयम् । सर्वविषयोच्छेदकोऽयं ज्ञानमार्गः कथं हितः स्यादिति द्वेषः कोधः। त एतै 
रागभयक्रोधा वीता विवेकेन विगता येम्यत्ते वीतरागभयक्रोधाः शुद्धपत्वाः । मन्मया 
मां परमात्मानं तत्पदाथत्वंपदाथौमेदेन पाक्षत्कृतवन्तो मदेकंचित्ता वा । मामुपाधितः 
एकान्तपरेममक्तया मामीश्वरं शरणं गताः । वहवोऽनेके ज्ञानतपपता ज्ञानमेव तपः सवे- 
कर्मक्षयहैतुतवात् , “न हि ज्ञानिन सदशं पवित्रमिह विद्यते? इति हि वक्ष्यति | तेन पूताः 
्षीणपर्वपापाः पन्तो निरसताज्ञानतत्कार्यमलाः । मद्धावं मदरुपतवं विशुद्धपचिदानन्द- 
घने मोक्षमागता अन्ञानमात्रापनयेन प्राप्ताः । ज्ञानतपपता पृता जीवन्मुक्ताः सन्तो मद्भावं 
मद्विषयं भावं रत्यास्यं प्रेमाणमागता इति वा । 'नेषां ज्ञानी निव्ययुक्त एकमक्तिविशि- 
ष्यते ”) इति हि वक्ष्यति ॥ १० ॥ 

भ्री> दी०--क्थं जन्मकमेन्ञानेन व्वतप्र्तिः स्यादियत्राऽऽह-- वीतरागेति । 
अहं डद्धपत्वावतरैमेपरिपाटनं करोमीति मदीयं प्रमकारुणिकत्वं ज्ञात्वा वीता 
विगता रागमयक्रोधा येभ्यस्ते विकेपामावात् । मन्मया मदेकचित्ता मूत्वा मामेवोपा- 
रिताः सन्ते मव्प्रपादटम्यं यदालज्ञानं च तपश्च तत्परिपाकहेतुः स्वधरमस्योदद्ैक- 
वद्भावः । तेन ज्ञानतपप्ता पुताः शुद्धा निरस्ताज्ञानतत्कायमलाः सन्तो मद्धावं मत्सा- 
युज्यं प्रप्ता बहवः । न त्वधुनैव प्रवृत्तोऽयं मद्धक्तिमागे इत्यथः । तदेवं ““तान्यहं वेद 
स्वणि" इत्यादिना विधाविद्योपाधिम्यां तक्वंपदाथकीशवरजीवैौ प्रददर्ैशवरसथ #चाविदा- 
मवेन निलङद्धत्वाज्जीवस्य वेश्वरप्रघादरुब्धज्ञानेनाज्ञाननितवर्तेः शुद्धस्य प्तश्चिदंशेन 
तदैक्यमुक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥ १० ॥ 

म० दी०--ननु ये ज्ञानतपप्ता पूता निष्कामास्ते त्वद्धावं गच्छन्ति, ये स्वपृताः 
पकामास्ते न गच्छनीति फल्दातुस्तव वेषम्यनेधण्ये स्यातामिति नेाह-- 

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ॥ 
मम वमानुवततन्ते मनुष्याः पार्थं सर्वशः ॥ ११॥ 

य अत्त अयीरथिनो जिज्ञापवो ज्ञानिनश्च यथा येन प्रकारेण सकामतया निष्काम- 
तया च मामीश्वरं सषेफल्दातारं प्रपयन्ते मजम्ति तांस्तथेव तदपेकषितफठ्दानेनैव 
भजाग्यनुगृह्णाम्यहं न ॒विपयेयेण । तत्राममक्षनार्तान्थीधिनश्चाऽऽिहरणेनार्थदानेन 8 ॐ © 

वि ० 

# अविद्याया अभावेनेति विग्रहः 1 

9 

"स्मच वि! ध | 
१क.छ, न मेोक्षभ्रा।३ख 



[अण्य्ो०१२] भ्रीमद्धगबद्रीता। १३९ 

चानुगृहणामि । जिज्ञापून्विविदिषन्ति यज्ञेनेलािश्चतिविहितनिष्कामक्मानष्ठातञ्त्तानर- 
नेन ज्ञानिनश्च मुपृक्ुमोक्षदानेन न त्वन्यकमायान्यददमीत्यषैः । ननु तथाऽपि स्वम- 
क्तानामेव फलं ददसि न त्वन्यदेवभक्तानामिति वैषम्यं स्थितमेवेति नेलाह- मम 
सवीत्मनो वामदेवस्य वर्त्म मननमार्गं कर्ज्ञानलक्षणमनुर्वन्ते हे पार्थं सर्वशः सर्व. 
कारेरिनद्रादीनप्यनुवर्वमाना मनूष्या इति कर्माधिकारिणः । “ इन्द्र॑ मित्र॑ वरणमधि- 
माहुः ” इत्यादिमच्रवणीत् “ एल्मत उपपत्तेः ” इति न्यायाच्च स्ह 
पेणापि फलदाता मगवानेक एवेद; । तथा च वक्ष्यति येऽप्यन्यदेवतामक्ता 
इत्यादि ॥ ११ ॥ 

श्री° टी०-ननु तहि फं तथ्यापे वेषम्यमल्ति यस्मादेवं स्वदेकशषरणानमे- 
वाऽऽत्ममावं दद्मि नान्येषां सकामानामिल्यत आह-ये यथेति । यथा येन प्रका- 
रेण सकामतया निष्कामतया वा येमां मजनि तानहं तथैव तदपेक्षितफटदानेन 
मनामि अनुगृहामि न तुये सकामा मां विहयेन्द्रादीनेव भजन्ते तानहमुपेक्ष इति 
मन्तव्यम् । यतः पवः सवेप्रकररिनद्रादिपेवका अपि ममेव वत्म भजनमागमनुवतेन्ते, 

द्रादिषूपणापि ममव सन्यत्वात् ॥ ११॥ 

प० टी०-ननु त्वामेव मगवन्तं वापुदेवं किमिति सर्वै न प्रपद्यन्त इति 
तत्राऽऽह- 

कट्क्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः ॥ 
क 9 (®. क क क (~ € (~ ॐ 

क्षप्र ह मानुषं ठकं सद्धर्भवातं कमजा ॥ १९॥ 
मणां पिद्धि फटनिष्पत्ति काङ्क्षन्त इह छोके देवता देवानिन्द्राम्याचान्यजन्ते 

पुजयन्ति अज्ञानप्रतिहतत्वान्न तु निष्कामाः पन्तो मां भगवन्त वासुदेवमिति शेषः । 
कस्मात्, हि यस्मादिन्द्रादिदेवतायानिनां ततफल्काडक्षिणां कर्मना सिद्धिः कमेजन्यं 
फट कषिप्रं शीघ्रमेव मवति मानुषे छेके । ज्ञानफलं त्वन्तःकरणदद्धिपपिक्षत्वान्न 
ध्िप्रं मवति । माने छोके कर्मफटं शीघ्र मवतीति विशेषणादन्यलोकेऽपि वर्णाश्रमध- 

यतिरे्तकमेफलपिद्धिमेगवता सूचिता । यततत्त्भुद्रफटपिद्धवथं सकामा मोक्ष- 
विमुखा अन्या देवता यजन्तेऽते न पुपृक्षव इव मां वापुद्रेवं साक्षात्ते प्रपचन्त 
इलथैः ॥ १२॥ | 

श्री° दी ०- तहि माक्षाथमेव किमिति स्व न भजन्तीलत आह-- काङ्क्षन्त 

इति । कमणां भिद्धि फट काङ्क्षन्तः प्रायश इहं मनुष्यलोक इन्द्रादिदेवता एव 
यनन्तेनतु पतक्षानमामेव | हि यक्ात्कर्मना पिद्धिः कर्मजं फं शीघ्रं मवति नतु 
ज्ञानफलं कैवल्यं दुष््रापत्वाञ्ज्ानस्य ॥ १२ ॥ 

१क.ष्वँत्वां न । २ कृ. 'प्प्राप्यत्वा । 



१३६ मधुसृदनपरस्वतीश्रीषरस्वापिकृतयकाभ्यां समेता-- [अरण ०१३१५] 

प० दी०-शरीरारम्मकगुणैषम्यादपि न सवे प्मानखमावा इवयाह- 

चातुर्वण्यं मया खेष्ट गुणकर्मविभागशः ॥ 
तस्य कतीरमपि मां विभ्यकतांरमव्ययम् ॥ १२॥ 

चत्वारो वर्णा एव चातुवर्ण्य खथ ष्य । मयेश्वरेण चष्टमुत्पादितं गुणकमेविमा- 
गो गुणविभागः कमैविमागञ्ञश्च । तथाहि पत्प्रधाना ब्राह्मणा्तेषां च साचि. 
कानि शमदमादीनि कर्माणि । सत्वोपसर्मनरजःप्रधानाः क्षत्रियास्तेषां च तादृशानि 
दोथतेजःप्रभृतीनि कमणि । तमउपततर्जनरनःप्रधाना वैश्यास्तेषां च कृष्यादीनि ताद- 
शानि कर्माणि । तमःप्रधानाः जुद्रपतेषां च तमप्तानि त्रेवर्णिकरुशरषादीनि कर्माणीति 
मानुषे छोके व्यवस्थितानि । एवं तरं विषमस्वमावचातुषैण्यस्ष्टतवेन तव वैषम्यं दुव - 
रमिलयाशङकय नेत्याह -तस्य विषमस्वभावस्य चातुवण्स्य व्यवहारदशा कतीरमपि मां 
परमार्थदृध्या विद्धयकतीरमन्ययं निरहंकारत्वेनाक्षीणमहिमानम् ॥ १३ ॥ 

श्री° दी ०--ननु केचित्सकामतया प्रव्न्ते केचिच्निष्कामतयेति करमवैविष्यं 
तत्कतैणां च बरह्मणादीनामुत्तममध्यमादिवेचिभ्यं कुतस्तव कथं वेषम्ये नास्तीदयाश्च- 
ङयाऽऽह --चातुरण्य॑मिति । चत्वारो वणौ एव चातुरवर््यम् । स्वाय ष्यञ्प्रत्ययः । 
जयमथः--पच्छप्रधाना ब्राह्मणाक्तेषां च शमदमादीनि कमणि । सत्वरनःप्रधानाः 
त्रियासेषां च शोवयुद्धादीनि कमणि । रज्तमःप्रषाना वहयास्तेषां कृषिवाणि- 
न्यादीनि कमौणि । तमःप्रधानाः टूदरा्तेषां च त्रैवणिकशुश्रूषादिकमोगीलयेवं गुणानां 
कमणां च विमगेशवतुरवण् मयेव चृष्टमिति सत्यं तथाऽप्येवं तस्य कर्तारमपि फडतोऽ- 
कर्तारमेव मां विद्धि । तत्र हेतुः-- अव्ययम्, आसक्तिराहिवेमं नाशरहितम् ॥१३॥ 

न मां कमणि हिम्पन्ति नमे कर्मफ स्एहा ॥ 
इति मां योऽभिजानाति कमभिनं स बध्यते ॥१५॥ 

म० दी०--कमाणि विश्वप्गीदीनि मां निरहकारतेन क्त्वामिमानहीनं मग- 
वनतं न हिम्पन्ति देहारम्भकत्वेन न बक्नन्ति । एवं कवलं निराक्ल भोक्तृत्वं निरा- 
करोति न मे ममाऽऽप्तकामस्य कमेफठे शहा तृष्णा ^ आक्तकामस्य का शपरहा" 
इति श्रतेः । कतेत्वामिमानफर्पृहाम्यां हि कमणि टिम्पनि तदभावान् मां कर्मणि 
हिम्पन्तीति । एवं योऽन्योऽपि मामक्रतीरममोक्तारं चाऽऽत्मत्वेनाभिनानाति कमैमिनं 
प बध्यतेऽकत्रौतमन्नानेन मुच्यत इलः ॥ १४ ॥ 

श्री० दी ०-तदेव दरीयच्नाह--न मामिति | कर्माणि व्िशघ््यादीन्यपि मां 

१क.ख, ज, न श्रमररितं नाशादिरः ग. घ. ड, च, छ. ज. नन धमर्ः 
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न हिम्पनिति भपक्तं न कुर्वित निरहुकारत्वादाप्तकामत्वेन मम कर्मफटे सहामावाच । 
मां न हिम्पन्तीति करं वक्तभ्यं, यतः कमेफटे स्प्रहाराहिस्येन मां योऽमिजानाति 
प्ोऽपि कर्ममिने बध्यते मम निरहैपत्वे कारणं निरहंकारत्वनिःहत्वादिकं जानतस- 
स्याप्यहकारारिरैथिल्यात् ॥ १४ ॥ 

म० टदी०--यतो नाहं कतौ न मे कर्मफर्सृहेति ज्ञानत्कर्ममिर्म बध्यतेऽतः-- 

एव ज्ञाता कृत कम पूवेरापे मुपष्षाभेः॥ 
कुर् कमेव तस्माच पवः परवतरं कृतम् ॥ १५ ॥ 

(क  एवमात्मनोऽकतुः कमलं ज्ञत्वा कृते कर्म पू्वेएतिकरन्तैरपि असिन्धुगे ययाति- 
यदुप्रमृतिमिमूमृक्षमिः । त्माच्वमपि कर्मैष कुर् न तूष्णीमाप्तनं नापि सन्याप्तम् । 
यद्यतच्छवित्तदाऽऽत्मदा दवयरथ तत्विचेष्छोकपरमरहार्थम् । पर्वेननकादिमिः पूर्वतरमति. 
प युगान्तरेऽपि कृतम् 1 एतेना्षिन्युगेऽन्ययुगे च पूर्व्वतः कृतत्वादवर्यं त्वया 
कतैभ्यं कर्मेति दशेयति ॥ १९ ॥ 

श्री° टी०--ये यथा मां प्रपद्यन्त इलयादिवतुभिः छेकः प्रास्तङ्गिकमीश्वरस्य ह 

९५ वैषम्यं रिट पूर्वोक्तमेव कर्मयोगं प्रपञ्चयितुमनुस्मारयति--एवमिति । अहं. 
ह 1 

४, कारारिराहित्येन कृतं कमे बन्धकं न मवतीेवं ज्ञाता पूतजनकादिभिरपि सुमृ्षमिः 
सत्त्वशुद्यथ पवतर युगान्तरेष्वपि कृतम् । तस्मात्वमपि प्रथमं कैव कुर ॥ १९ ॥ 

म० दी०--ननु कमेविषये किं कश्चित्संशयोऽप्यस्ति येन पूः पूवेतरं कृतमिलय- 
तिनिरबघामि अस्येवे्याह-- 

किं क्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ॥ 
प ॐ | (कि रि य 

तत्त केम प्रवक्ष्या यज्ज्ञात्वा माह््यप्ञ्युमाद।१९६॥ 

नौस्थस्य निज्ियेप्वपि तरस्थवृकषेषु गमन्रमदसेनात्तथा दुराचक्षःपनिकृषटेषु 
गच्छत्सपि पुरपेष्वगमनथमदरोनात्परमाथैतः कं कमै किं वा परमार्थतोऽकर्मति 
कवयो मेधाविनोऽप्यत्रा्मिनिपये मोहिता मेहं निणेयाप्तामध्यं प्राप्ता अत्यन्तदुतनि- 
रपत्वादित्यर्थः । तत्त्मतति तुभ्यमहं कम, अकरप्र्छेवेण च्छेदादक्म च प्रवक्ष्यामि 
प्रकर्षेण संदेहोच्छेदेन वक्ष्यामि । यत्कमीकर्मखश्पं ज्ञात्वा मोक्ष्यते मुक्तो मविष्य- 
स्यशुभात्पप्तारात् ॥ १६ ॥ 

श्री ° दी ०-- तच त्खविद्धिः सह विचा कतैभ्यं न छोकपरम्परामातरेणेयाह- 
९ ऋ ^ [क च [५ 

वि कपति। किं कम कीटं कमकरणं किमकमे कीदशं कमाकरणमित्यसिमिन्नर्थ 

१ख.घ. इ. च. घ्न, मेयत् अद्। २ख.घ,ज. स्र, कर'। 
#॥14 



१३८ पधुसुदनसरस्वती श्रीपरसामिदृतदीकाभ्यां समेता- [०४ ०१०-१८] 

ष 

विवेक्गिनोऽपि मोहिताः । अतो यज्ज्ञात्वाजनुषठायान्ुभात्पंसारान्मोक्षयपे मुक्तो 
भविष्यसि तत्कमौकम च तुभ्यमहं प्रवक्ष्यामि शुणु ॥ १६ ॥ 

म० ठदी०--ननु प्पटोकप्रपिद्धतवादहमेवैतज्जानामि देहेन्दियादिव्यापारः कर्म 
तष्णीमाप्तनमकर्मेति तत्र किं त्वया वक्तम्यमिति तत्राऽऽह-- 

९, भ € भ, + 9 ~ € 

कर्मणां ह्याप बद्धव्यं बादनव्य च विकमणः॥ 

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो मतिः ॥ १७॥ 
हि यस्मात्कर्मणः शा्लविहितस्यापि तत्वं बेद्धभ्यमस्ति, विकर्मणश्च प्रतिषिद्धस्य, 

अकर्मणश्च तृष्णींमावस्य । अत्र॒ वाक्यत्रथेऽपि तक्वमसतीत्यघ्याहारः । यस्माद्रहना 
दुक्तीना । कर्ण इत्युपलक्षणं क्माकमेवरिकर्मेणाम् । गतिस्तच्चमित्य्थैः ॥ १७ ॥ 

श्री० री०-- नन् छोकप्रतिद्धमेव कमं देहादिग्यापारात्मकमकमे च तदग्यापा- 
रात्मकम् । अतः कथमुच्यते कवयोऽप्यत्र मोहं प्राप्ता इति तत्राऽऽह-कमेण इति । 

मणो विहितम्यापारस्यापि तच्छं बोद्धव्यमस्ति न तु टोकप्रपिद्धमा्रमेव । अक्र्मणोऽ- 
व्यापारस्यापि तत्वं बेद्धव्यमसि । विकमेणोऽपि निषिद्धस्यापि तच््वं बोद्धन्यमस्ति । 
यतः कर्मणो गतिर्महना । कर्मण इत्युपटक्षणारथम् । कमीकम॑िकरम॑णां ततं 
दुवि्ञेयमितयथैः ॥ १७ ॥ 

म० दी०-- कीटं तहि कमादीनां त्वमिति तदाह-- 
£ £ र अ कर ४9 

कृमण्यकमं यः पश्यद्कमाण चकम यः॥ 

स॒ बुद्धिमान्मनुष्येषु स॒ युक्तः कृरसरकमकृत् ॥ १८॥ 
कर्मणि देहेन्दिादिन्यापरे विहिते प्रतिषिद्धे चाहं करोमीति वर्म्यध्यासेनाऽ5- 

त्मन्यारोपिते नोस्थेनाचरत्सु तरस्थवृक्षादिषु समारोपिते चलन इवाकर्वात्मखसूप- 
रोचनेन वस्तुत; कमांभावं तटस्थवृक्षादिष्विव यः पद्रयेत्पदयत्ति । तथा देहेन्िया- 
दिषु तरिगुणमायापरिणामत्वेन सवेदा प्व्यापरेषं नि्व्यापारस्तप्णीं सुखमास इत्य- 
भिमानेन पमारोपितेऽकमेणि ग्यापारोपरमे द्रस्थवक्षःसंनिक्ृष्टपुरषेषु गच्छत्व- 
प्यगमन इव सवेदा सम्यापारदेहेन्दरियादिखदूपपयौटो चनेन वस्तुगत्या कमं॑निवृ- 
स्यास्यप्रयत्नरूपं व्यापारं यः पदयेदुदाहृतपुरुषेषु गमनमिव । ओदापरीन्यावस्याया- 
मप्युदाप्रीनोऽहमाप्त इलयमिमान एव कमे । एतादृशः परमा्थदन्ञीं प बद्धिमानित्या- 
दिना वद्धिमच्छयोगयक्तत्वप्तवेकमेकृस्ैखिमिधेर्मैः स्तयते । अत्र प्रथमपादेन करम. 

भ, 

विकमंणोखत्वं कर्मशब्दस्य विहितप्रतिषिद्धपरत्वात्, द्वितीयपदिन चाकर्मेणलतच्वं 

१ क, च.णोऽविहितन्या' । २ घ. ज, "ति कमोध्या" । ३ ड. च. छ. न्च, धमौध्या' । 
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दरितमिति व्रषटव्यम् । तत्र यत्ं॑मम्यते कर्मणो बन्धेतुतखान्तष्णीमेव मया मुखेन 
स्थातम्यमिति तम्मुषा । अप्तति कतत्वाभिमाने विहितस्य प्रतिषिद्धस्य वा कमेणे 
बन्धहेतुत्वामावात् । तथा च व्यास्यातं नमां कर्मानि हिमनतील्यदिना। सति 
च कततवामिमनि तृष्णीमहमातत इत्योदापीन्यामिमानात्मकं यत्कर्म तदपि बन्धरेतुरेव 
वस्तुतसवापरिज्तानात् । तसमात्कमतिकर्पाकर्मणां त्चमीदशं ज्ञात्वा किकर्माकर्मणी 
परित्यज्य कतत्वामिमानफल्ामिसंधिहानेन विहितं कमैव कूर्वित्यमिप्रायः । अपरा 
म्याख्या--कर्मणि ज्नकर्मणि हृदये जडे सद्रपेण स्फुरणह्पेण चानुस्यूतं स्भ्रमा- 
विष्ठानमकमावे्ं स्वप्रकाशचैतन्यं परमा्ैदृ्टया यः परयेत् । तथाऽकर्मेणि च 
खप्रकाशे दमवस्तुनि कलिते कमे हदयं मायामयं न परमार्थतत्, दण्दश्ययोः संब 
न्धानुपपत्तः-- 

“ यस्तु सवौणि भूतानि आलन्येवानुपद्यति । 
सवेमूतेषु चाऽऽत्मानं तते न विनगुप्पते ” इति श्रतेः ॥ 

एवं परस्पराध्यासेऽपि शुद्धं वस्तु यः प्रयति मनुष्येषु मध्ये प्र एव वुद्धिमा- 
नान्यः 1 अस्य परमाथेदरित्वादन्यस्य चापरमाथदर्शित्वात् । पत॒ च बुदधिपाधनयोग- 
युक्तोऽन्तःकरणडुदधयेकाग्रचित्तः । अतः प एवान्तःकरणडुद्धिपाधनङकत्लकमक्ृरिति 
वासवघमरेव स्तूयते । यस्मादेवं तस्मा्छतमपि परमा्थद्ची मव तावतैव कृत्लकर्मका- 
रित्वोपपत्तरियमिप्रायः । अतो यदुक्तं यज्ज्ञात्वा मोक्षयतेऽश्रभादिति, यचोक्तं कमा- 
दीनां तत्छं बोद्धव्यमस्तीति, स्र बुद्धिषानिलादिस्तुतिश्च, तत्सर्व, परमाथेदशेने सेग- 
च्छते । अन्यन्ञानादशमत्पपरन्मोक्षानुषपत्तेः । अतं चान्यन्न बोद्धव्यं नवा 
तज्ज्ञाने बुद्धिम्वमिति युक्तेव परमधथेदरदनां व्याख्या । यत्तु भ्याख्यानं कमणि 
नित्ये परमेशवरायेऽनुष्ठीयमाने बन्धहेतुत्वामावादकमदमिति यः पयेत् । तथाऽकमेणि 
च निल्कमौकरणे प्रलवायहेतुत्वेन कर्भदमिति यः पये बुद्धिमानिलारि तदपेग- 
तमेव । नित्यकर्मण्यकरमँदमिति ज्ञानस्याशुभमोकषेतुत्वामावात्, मिथ्यान्ञानत्रेन तस्थै- 
वाशुमत्वाच्च । न चैतादृशं मिथ्याज्ञानं बोद्धग्यं तं नाप्मेतादशन्ञने बुद्धिमच्वादि- 
सतुत्युपपत्तिरौन्तत्वात् । निल्यकमीनुष्ठानं॑हि खरूपतोऽन्तःकरणङुद्धद्रारो युज्यते 
न ॒तत्राकम॑नुद्धिः कुत्राप्युषयुज्यते शाख्ेण नामादिषु त्रह्मदष्टिवदविहितत्वात् । 
नापीदमेव वाक्यं तद्विषायकमुपक्रमादिविरोधस्योक्तेः । एवे निल्यकमाकरणमाप 
स्वपतो निलयकम॑विरुदधकर्मरक्षकतयोपयुज्यते न तु तत्र कर्महृषटिः काप्युपयुज्यते । 
नापि निल्यकमाीकरणाल्रलवायः, अमाबाद्धावोतच्ययोगात् । अन्यथा तद- 
विषेण स्ैदा कार्योतपत्तिपरसङ्गात् । मावाथीः कर्माब्दास्तम्यः क्रिया प्रती- 
की १ क येतेष ह्यर्थो विधीयत इति न्ययेन मावास्येवाप्वेननकत्वात् । “ आतिराते परडशिनं 



१४० मधुसृदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिडतरीकाभ्यां समेता--[ अनो०१८ ] 

न गृह्णाति" इलयादावापि परकस्पविरेषस्यैवापृवंननकत्वाम्युपगमात् , 'नेकषेतोचन्तमादि्य- 
म्? हृत्यादप्रनापतित्रतवत् । जतो नित्यकमीनुष्ठाना्ह काठ तद्विरुद्धतया यदुपवेरनादि 
कर्म तदेव नित्यकर्माकिरणोपलक्षितं प्रत्यवायहतुरिति वैदिकानां सिद्धान्तः । अत 
एवाकुैन्विहितं कर्मेत्यत्र छक्षणारथे रता व्यास्यातः। "दक्षणहेत्वोः क्रियायाः इत्य- 
विदोषस्मरणेऽप्यत्र हैतुत्वानुपपततेः । तस्मानििथ्यादशेनापनोदे प्रस्तुते मिथ्यादश्ैनम्या- 
घ्यानं न शोभतेतराम् } नापि नित्यानुष्ठानपरमेतैतद्वाक्यं, नित्यानि कर्यारित्यरथ करम- 
प्यकर्मं यः पदरयेदित्यादि तदबोधकं वाकयं प्रयुञ्ञानस्य भगवतः प्रतारकत्वापतेरित्यारि 
माप्य एव विस्यरेण व्याख्यातमित्युपरम्यते ॥ १८ ॥ 

श्री° दी०-- तदेवं कमादीनां वितं तत्वे दशयन्ाह--कमेण्यकमति । पसे. 
शवराराधनलक्षणे कर्मणि वरिषयेऽकम कर्मेदं न॒ मवतीति यः पदयेत्तस्य ज्ञानहेतुत्वेन 
बन्धकत्वामावात्, अकर्मणि च विहिताकरणे कम यः पदयेत्प्त्यवोंयापाद्कत्वेन 
बन्धहेतुत्वात्, मनुष्येषु कर्म॑कुवागेषु स॒ बुद्धिमान्म्यवप्तायात्मकनुद्धिम्ाच्छष्ठः | 
ते सोति-स युक्तो योगी तेन कर्मणा ज्ञनयोगवप्तिः | प एव कृत्लरकर्मकर्ता 
च समेतःसेषुतोदकस्थानीये तसिन्कमणि स्वेकमफटानामन्तभूतत्वात् । तदेवमारु- 
रोः कमेयोगापिकारावस्थायां न क्मणामनारम्भादित्यादिनोक्त एव कर्मयोगः 
स्फुरतः । तत्प्प्वहटपत्वच्वास्य प्रकरणस्य न पौनसक्त्यदोषः । अनेनैव योगा- 
रढावस्थायां यस्त्वात्मरतिर स्यादित्यादिना यः कर्मानुपयोग उक्तस्तस्याप्य- 
यात्प्रपन्चः कृतो वेदवितम्यः । यदाऽऽरुरक्षोरपि कर्मं बन्धकं न मवति तदाऽ5.“ 
ख्डस्य कुतो बन्धकं स्यादित्यत्रापे छेको योभ्यते--कमेणि देहेन्दियादि- 
म्यापारे वतेमानेऽप्यात्मनो देहादिष्यतिरेकानुमवेनाकर्म॒॑स्वाभाविकं भप्कम्यमेव 
यः पयेत्, तथाऽकम॑णि च ज्ञानरहिते दुःखबुद्या कर्मणां त्यागे कर्मं यः 
पदयेत्तस्य प्रतिबन्धकत्वेन मिथ्याचारत्वात् । तदुक्त--“ करमन्धियाणि मेयस्य य 
आप्ते मनप्ठा सरन् " इति । य एवेभृतः प्त तु स्वषु मनुष्येषु बुद्धिमा 
न्पण्डितः । तत्र हेतुः-यतः कृत्लानि स्त्रीणि यदच्छया प्राप्ान्याहारादीनि 
कर्माणि दुर्व्नापि स युक्त एवाक्तमन्ञानेन समाधिस्थ एवेत्यर्थः | अनेनैव ज्ञानिनः 
स्वमावादापन्नं करुल्ञमक्षणाकं न दीपो जज्ञस्य तु रागतः ते दोषं इति विकर्मणोऽपि 
तत्वं निषपितं द्रष्टव्यम् ॥ १८ ॥ 

म० ठी ०-तदेतत्परमायेदरिनः क्ुत्वामिमानामविन कर्माटिकतत्वं प्रञ्च्यते 
नरह्मकर्मप्तमाधिनेत्यन्तेन-- 

१ क. ड. ह्म. ज. ज्ञेयत्वं द् । २ क. "दयेत्तस्य प्रय" । ३ क.ख. ड, च, छ, "वायो- 

त्पाद्' । » क, दोषायाज्ञ । ५ क. दोषरप्रेति । 



[ अ०च््रो०१९-२० ] भ्रीमद्धगवद्रीता । १४६१ 

यस्य स्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्निताः ॥ 
जान यदग्यकमाण तमाहुः पाण्डत बुधाः ॥ १९ ॥ 

यस्य पूर्वाक्तपरमाथदरशिनः स्वै यावन्तो वेदिका लौकिका वा समारम्माः समार- 
भ्यन्त इति व्युत्पत्या कमांणि कामप्कल्पवार्नैताः कामः फलतष्णा प्कल्पोऽहं 
करामीति कतेत्वामिमानसताम्यां वनिताः । रोकपम्रहा्थं वा जीवनमात्रार्थं वा प्रार- 
व्धकमवेगादुथाचेष्टार्पा मन्ति । तं कर्मादावकर्मादिदशेने ज्ञानं तरेवाभनिस्तेन 
दण्पानि शुमाशुभलक्षणानि कर्माणि यस्य ^ तदधिगम उत्तरपर्वाघयोर-छेषविनारौ 
तद्व्यपदेशात् ” इति न्यायात् , ज्ञानाभिदगधकर्माणं तं बुधा ब्रह्मविदः परमार्थतः 
पण्डितमाहुः । सभ्यग्दशीं हि पण्डित उच्यते न तु रन्त इल्यः ॥ !९ ॥ 

3 

श्री° दी ०--कमैण्यकर्म यः प्येदितिश्रु्थाम्यां यदुक्तमर्शद्रयं॑ तदेव सष्ट-. 
यति यस्येलादिपश्चभिः--सम्यगारम्यन्त इति समारम्भाः कर्माणि काम्यत इति कामः 
फलं तत्संकस्पेन वजिता यस्य मवन्ति तं पण्डितमाहुः । तत्र हेतुः-- यत्तैः समा. 
रम्भेः शुद्धे चित्ते ति तिन ज्ञानासिना दग्धानि अक्मैतां नीतानि कर्माणि यस्य 
तम् । आद्ढवस्थायां तु कामः फटविषयस्तदथमिदं कतैम्यमिति कर्मविषयः पंक- 
स्पश्च ताभ्या वानताः | रष स्पष्टम् ॥ १९ ॥ 

प° दी०-मवतु ज्ञानिना प्राक्तनानामप्रारन्धकर्मणां दाह आगामिनां चानु- 
त्पत्तिः । ज्ञानोतत्तिकाले क्रियमाणं तु पूर्वत्तरयोरनन्तमावात्फछाय म्वेदिति मवेत्क- 
स्यचिदाशङ्का तामपनुदति- 

4 # ^ क, क, 

त्यक्त्वा कमएर मङ्ग नत्यतप्ना नराश्रयः ॥ 

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नेव किंचिकरोति सः॥ २०॥ 
कमणि फटे चाऽऽपङ्ं कतत्वाभिमानं भोगामिलाषं च त्यक्त्वाऽकम्रमोक्त्रास- 

सम्यग शेनेन बाधित्वा निदयतप्तः. परमानन्दस्वहूपटामेन सवच निराकाङ्क्षः । निराश्रय 
श्रयो देहन्द्रियादिरदरैतदशनेन निगेतो यस्मात्स निराश्रयो देहेन्दरिया्यमिमानरुन्यः। 

फटकामनायाः करतेत्वाभिमानस्य च निवृत्तौ हेतुगं कमेण विदोषणद्वयम् । एवंमृतो 
जीवन्मुक्तो व्युत्थानदशायां कर्मणि वैदिके टोकिके वाऽमिप्रवृत्तोऽपि प्रारञ्धकमं- 
वश्षाल्लोकदष्याऽमितः पाङ्गोपाङ्गानुष्ठानाय प्रवृत्तोऽपि खदटृश्चा नेव किंचित्करोति प्र 
निष्कियातमद्रोनेन बाधितत्वादिल्ः ॥ २० ॥ 

श्री ° टी०- फं च-लयक्लवेति । कमणि तत्फटे चाऽऽपक्ति क्त्वा नलेन 
निनानन्देन तृप्तः | अत एव योगक्षेमाधेमाश्रयीयरहितः । एवंमूतो यः प्र खामाविके 

ह €^ € 

१ कृ, 'धोधापत्तिभ्यां | 



१४२ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वामिहतदीकाभ्यां समेता--[ अरभ्छो०२१ ) 
न 

विहिते वा कर्मणि अभितः प्रवृत्तोऽपि किचिदपि नेव करोति तप्य कर्माकमतामा- 

पद्यत इत्यथः ॥ २० ॥ 

प° टी०--यदाऽत्यन्तविक्षिपहतोरपि ज्योतिष्टोमादेः प्तम्यम््ञानवश्ंन्न तत्फ- 
ननकत्वं तदा शरीरस्थितिमाचरहेतोरविक्षेपकस्य मिक्षाटनादेनास्त्येव बन्धहेतुत्वमिति 

कैमुलन्ययेनाऽऽह-- 

निशीयतचित्तासमा सक्तपवपर्पिहः ॥ 
लारीरं केवर कम कुवत्राऽशप्रातिं किदिवषम् ॥२१॥ 

निराशचरमततष्णो यतचित्तात्मा चित्तमन्तःकरणमात्मा बहयेन्दियपरहितो देहस्तो 
सैयतो प्रस्याहारेण निगृहीत येन सः । यतो नितेद्धियोऽतो विगततष्णत्वाच्यक्तप 
वैपरिपरहस्यक्ताः स्वे परिग्रहा भोगोपकरणानि येन सः । एतादृशोऽपि प्रारन्धकमे- 
वशाच्छारीरं शरीरस्थितिमाघप्रयोजनं केपीनाच्छादनादिग्रहणमिक्षाटनादिषूपं यतिं 
प्रति शाल्ञाम्यतुज्ञातं कमं कायिकं वाचिकं मानपरं च, तदपि केवलं कतृतवामिमान- 
रान्यं पराध्यारो पितका्तृतवेन दुर्वन्परमा्भतोऽकत्मदशेनान्नाऽऽप्ोति न प्रापनोति 
किस्िषं धमीषर्मफरमूतमनिष्ठं पे्ारं पापवत्यण्य्याप्यनिष्टफछ्तेन किल्निषत्वात् । 
ये तु शरीरनिर्व्यं शारीरमिति व्याचक्षते तन्मते केवं कम॑ कुर्ैजिलयतोऽधिकाथा- 
लामादत्यावतैकत्वेन शारीरपदस्य वैयर्थ्यम् । अथ वाचिकमानपिकम्यावतेनार्थमिति 
बृया्तदा कर्मपदस्य विहितमात्रपरतवेन शारीरं विहितं करम कूव॑नाऽऽपरोति किस्ििष- 
मिचप्रप्तक्तप्रतिषेधोऽनैकः । वाचिकं मानप्रं च विहितं कमे कु्वनपरापरोत्ि किंञ्िष- 
मिति च शाच्चविरद्धमुक्तं स्यात् । विहितप्रतिषिद्धप्ाधारणपरत्वेऽप्येवमेव व्याघात 
इति माष्य एव वित्तरः ॥ २१ ॥ 

श्री° टी°--किं च~ निराशीरिति । निगेता आदिषः कामना यस्मात् । यतं 
नियतं [चत्तमासा च शरीरं यस्य । क्ताः स्वे परिग्रहा येन सः । शरोर शरोर 
मात्ननिवेत्य कतेत्वाभिनिवेरारहितं कमं कवेत्तेपि किल्विषं बन्धन न प्राप्नोति । यागा- 

ष्ढपक्षे श्रीरनिवाहमात्रोपयागि खामाविकं मिक्षाटनारिकमे कवन्नपि किल्विषं विहि 

ताकरणनिमित्तं दोषं न प्रासोतीति ॥ २१॥ 
म० टी०--क्तपवेपरिग्रहस्य यतेः हरीरस्थितिमात्रप्रयोजनं कमांम्यनज्ञातं 

तत्राच्ाच्छादनादिन्यतिरेकेण शरीरस्थितेरसंमवाचाच्नारिनाऽपरि खप्रयत्नेनान्ादिकं 
श 

संपाद्यमिति प्रापि नियमायाऽऽह- 

 १क.ज. "तेच क !ख.ग.घ.ड.च.छ.ज. ते! २ख.घ.ड. छ. ज 

“श्ाखफराज्ञ" । 



६. [भग भो २२]  श्रीपदधगवद्धीता। १४३ 
५ 9. , ® क क, यह्च्छाखिमिप्रहषटा ददातत विमत्सरः ॥ 
+. ¢ „भ, 9 (~ ४ च तमः पद्धविपद्रा च कृत्वाऽपि न निवध्यते ॥२२॥ 

साल्ञनिनुमतप्रयत्नन्यातिरकां यदृच्छा तयेव यो छामोऽत्नाच्छादनदेः श्ाश्चानम् 
तस्य प यदृच्छालामस्तन पतुष्टस्तदपिकतृष्णाराहितः । तथा च शाखं ^“ भेक्ं चरेत् ” 
३ प्रकृत्य ““ अयावितमपृङ्कपतमुपपतं यद्च्छया " इति याच्नासंकल्पारिप्रयलं 
वारयति । मनुरपि- 

“ न चोत्पातनिमित्ताम्यां न नक्षत्राङ्गविद्यया । 
नानुशाप्तनवाराम्यां भिक्षां हिप्पेत किचित् ” इति ॥ 

यतया भक्षाय ग्राम विंशन्तात्यारेशाख्चानमतस्त प्रयत्नः कृतम्य एव । एवं 
रव्धन्यमाप जाख्लानयतमव- 

“ कापीनयुगरं वाप्तः कन्थां शीतनिवारिणीम् । 
पदकं चापि गृह्णीयात्कुया्नान्यस्य संग्रहम् " इत्यादि ॥ 

(र ९ ९ एवमन्यदपि विधिनिषेधरूपं शा्लमृद्यम् । मन् स्प्रयत्नमन्तरेणालामे शीतोष्णा- 
दिपीडितः कथं जवेदत आह -दव्रातीतः, ह्दरानि क्षलिपापाश्ीतोष्णवर्षादीनि 
अतीतोऽतिकरान्तः समाधिदशायां तेषामस्फरणात् । व्यत्यानदशायां स्फरणेऽपि पर 
मानन्दाद्वितीयाकनरमोकत्रासप्रत्ययेन बाधाततददरेहपहन्यमानोऽप्यक्षमितचित्तः । अत 
एव परस्य छाम स्वस्याछाभे च विमत्सरः परोत्कषसहनप्िका स्वोत्कषवाञ्छा मत्र 
सद्रहितोऽद्वितीयात्मदशेनेन निरवेरवुद्धिः । अत एव मरमस्तुल्यो यदच्छरामस्य पिद्धा- 
वक्षिद्धो च सिद्धो न हृष्टो नाप्यपतिद्धौ विषण्णः म स्वानमवेनाकरतैव पैैरारोपितक- 
तरतवः दारीरस्थितिमान्प्रयोननं भिक्षाटनादिष्पं कम कृत्वाऽपि न निबध्यते बन्धहेतोः 
सह्तुकस्य कमणा ज्ञाना्ना दग्धत्वादति पृत्र।्तनुवाद्ः ॥ २२३ ॥ 

श्री° दी ०--किं च-यद्च्छेति। अप्राधितोपस्थितो छाभो यदच्छारामततेन 
संतुष्टः । द्वद्ानि शीतोष्णदीन्यतीतोऽतिकरान्ततत्सहनशीट इत्यथैः । विमत्प्रयै 
निवैरः । यदच्छाछामस्यापि सिद्धावतिद्धौ च समो हषेविषादरहितः । य॒ एवं- 
मूतः स पूत्तरभूमिकयोयंथायथं विहितं खामाविकं वा कर्मे कतवाऽपि न बन्धं 
प्रम्नोति ॥ २९ ॥ 

म दी०--लयक्तप्वेपरिग्रहस्य यदच्छारामपतष्टस्य यतयेच्छरीरस्थितिमातरप्रयो- 
जनं मिक्षाटनादिह्पं कमे तत्कृत्वा न निबध्यत इत्युक्ते गृहस्थस्य ब्रह्मविदो जनका- 
देय॑ज्ञादिषूपं यत्कमे तदन्धहेतुः स्यादिति म्वेकस्यचिदाशङ्का तामपनेतुं ल्यक्तवा 
कमफलापतङ्गमित्यादिनोक्तं विवृणोति- 
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गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ॥ 

यज्ञायाऽऽचरतः क्म समग्र प्रषिीयते ॥ २३ ॥ 
गतपङ्गस्य फटापङ्गदन्यप्य मुक्तस्य कर्तृलभोक्तत्वायभ्यापून्यस्य ज्ञानावस्थि- 

तचेतपो नि्धिकस्पकन्र्मासमेकयवोध एव स्थितं चित्तं यस्य तस्य स्थितप्रज्स्येलयथेः । 
उत्तरो त्तरविशेषणप्य पूर्वपृषहेतुतवेनान्वयो द्रष्टव्यः । गतप््गत्वं कुतो यतोऽध्याप्तही- 
नत्वं तत्कुतो यतः स्थितप्रज्ञत्वमिति । ईदशस्यापि प्रारन्धकरममवदायज्ञाय यज्ञसंरक्ष- 
णार्थं उ्योतिष्टोमादियनञे शरष्ठाचारतेन टोकप्वृत्यर्थं यज्ञाय विपणे तत्प्रीयथेमिति 
वा । आचरतः कम यज्ञदानादिकं समभरं सहाग्रेण फटेन त्रियत इति समग्रं प्रविटी- 
यते प्रकर्षण कारणे च्छेदेन तचदश्चनाद्विटीयते विनरयतीलथ॑ः ॥ २३ ॥ 

श्री टी ०-क्रं च-गतसङ्गस्येत्ति । गतसङ्गस्य निष्कामस्य रागादिभिभु- 
क्तस्य ज्ञानेऽवस्थितं चेते यप्य तस्य यज्ञाय परेश्वराथं कमाऽऽचरतः पतः समग्र 
सवान कर्म प्रविरीयतेऽकर्ममावमापदयते । आरूढयोगपक्षे यज्ञायेति यज्ञपरक्षणार्थ 
टोकप्मरहा्मेव कम कुर्वत इत्यथः ॥ २९३ ॥ 

प° टी०--ननु क्रियमाणं क्म फटमजनयिलैव कुतो नरयति ब्रह्वोधे तत्कार्- 
णोच्छेदारियाह-- 

१ + £ र ण्ट, 

रह्यार्षण ब्रह्म हकन्रह्यप्रा ब्रह्मणा हृतम् ॥ 

ह्येष तेन गन्तव्ये ब्रह्म कम॑पमापरिना ॥ २४ ॥ 
अनेककारकप्ताध्या हि यन्ञादिक्रिया मवति । देवतोदेरेन हि द्रन्यत्यागो यागः । 

स एव त्यन्यमानद्रव्यस्याचो परकषेपाद्धोम इत्युच्यते । तब्रेदिदया देवता संप्रदानं, 
त्यज्यमानं दरम्यं हविःशब्दवाच्यं साक्षद्धावर्थकम, तत्फलं तु खरगादि म्यवहितं 
मावनाक्रमं । एवं धारकत्वेन -हविषोऽमन प्रक्षेपे पताधकरतमतया जुहादि करणं प्रकाश- 
कतया मन्रादौति करणमपि कारकन्ञापकमेदेन द्विविधम् । एवं व्यागोऽ्चो प्कषेषन्च 
द्धे क्रिये । तत्राऽऽचायां यजमानः कतौ । प्रक्षे तु यजमानपरिक्रीतोऽष्व्युः । प्रे 
पाधिकरणं च्चिः । एवं देरकालादिकमप्यधिकरणं सव॑क्रियाप्ताधारणं द्रष्टभ्यम् । 
तदेवं पर्मषां क्रियाकारकादिव्यवहाराणां ब्रह्यज्ञानकसिितानां रञज्वज्ञानकलितानां 
पपथारादण्डादीनां रण्सुतत््ज्ञनेनेव त्ह्मतचचज्ञानेन बावे बधितानुवृत्या क्रियाकार्- 
कादिग्यवहाराभाप्तो हदयमानोऽपि द्गधपटन्यायेन न फडाय कट्पत इत्यनेन शोकेन 
प्रतिपाद्यते । ब्रह्मदृष्टिरेव च पवयज्ञालिकेति स्तूयते । तथाहि --अप्पेतेऽनेनेति करण- 
क 

१ख.ग. च. इ. च. छ. ज. ज. °रकन्च" | 
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वयुत्पत्याऽ्पैणं जुहयादि मच्रादि च । एवमर्पतेऽस्मा इति व्युत्प्याऽर्पणं देवतारूपं 
सेप्रदानम् । एवमप्यैतेऽसिमन्निति व्युत्पच्याऽ्पणमधिकरणं देशकालादि । तत्सर्व 
नह्मणि कलिपतत्वाद्र्येव रज्जुकस्ितमुनंगवदापरिषठानम्यतिरेकेणापरदित्यर्थः । एषं हवि. 
सत्यागप्रक्षेपक्रिययोः सा्षात्कम कारकं तदापि ब्रह्मैव । एवं यत्न प्र्िप्यतेऽ्नौ 
सोऽपि ब्रह्मेव । बरहमा्चाविति समस्तं पदम् । तथा येन कञ्च यजमानेनाष्वरयुणा च 
त्यज्यत प्रक्षिप्यते च तदुमयमपि कतरैकारकं कर्तरि विहितया तृतीययाऽनूच ब्रह्मेति 
विधीयते ब्रह्मणेति । एवं हुतमिति हवनं त्ागक्रिया प्रक्ेपक्रिया च तदपि ब्रह्येव | 
तथा तेन हवनेन यद्भन्तव्यं खगँदि व्यवहितं कर्मं तदपि ब्रह्मैव । अत्रत्य एवकारः 
सर्व संबध्यते । हुतमिलताषीत एव ब्रहमेलनुषज्यते । व्यवधानामावात्पाकाङ्स्षत्वाच्च 
“चित्पतिस्त्वा पुनातु" इत्यादावच्छिदरेणेल्यादिपरवाक्यशेषवत् । अनेन रूपेण कर्मणि 
समाधि्र्॑ज्ञानं यस्य पर कर्मैप्माधिसतेन बहमविदा करमानुष्ठा्नाऽपि रह्म परमानन्द 
दयं गन्तव्यमिलनुपज्यते । साकाङ्क्षत्वादग्य॑वधानाच्च या ते अग्ने रभ्षये्यादौ 
तनुर्विषठत्यादिपुषैवाकंयशेषवत् । अथवाऽप्थतेऽस्मे फलायेति ब्युत्पच्याऽषैणपदेनैव 
खर्गादिमपि अह्म् । तथा च पव्रहमैव तेन गन्तव्यं बह्मक्मप्तमाधिना? इत्युत्तरार्धं 
ज्ञानफठकथनयिवेति समञ्प्म् । असिमन्पक्षे बह्यकमैप्माधिनेलयेकं वा पदम् । पुवं ब्रह्म- 
पदं हुतमित्यनेन सेबध्यते चरमं गन्तव्यपदेनेति भितं वा पदम् । एवं च नानुषङ्घद्रय- 
डेरा इति द्ष्टम्यम् । ब्रह्म गन्तव्यमित्यमेदेनेव तस्प्ा्िरुपचारात् । अत एव न 
स्वगीदि तुच्छफलं तेन गन्तव्य [विययाऽऽविद्यककारकव्यवहारोच्छेदात् | तदुक्तं वार्त 
कङ्डिः- | 

५ कारकम्यवहारे हि शुद्धं क्तु न वीक्ष्यते । 

रुद्धे वस्तुनि सिद्धे च कारकन्यापरतिः कुतः ' इति ॥ 

अपणादिकारकखरूपानुपर्मदनेव तन्न नामादाविव ब्रह्मदष्टिः क्षिप्यते संपन्मात्रेण 
फरविशेषायेति केषाचिद्याख्यानं मा्यङृद्धिरेव निराकृतमुपक्रमादिविरोधाद्रदयविचाप्र- 
करणे संपन्मात्रस्याप्रपक्तत्वादित्यादियुक्तिमिः ॥ २४॥ 

श्री° दी०- तदेवं परमेश्वराराधनलक्चषणं कम ज्ञानहेतुत्वेन बन्धकत्वामावादक- 
नैव । आङूढावस्थायां त्वकन्नतमन्ञनेन बाथितत्वात्खामविकमापि कमोकैवेति कम- 
ण्यकर्म यः पदयेदित्यनेनोक्तः कर्मप्रवियः प्रपञ्चितः । इदानीं कर्मणि तदङ्खेषु च 
बरचैवानुस्यतं पश्यतः कर्प्रविर्यमाह --त्रह्मापैणमिति । अप्थेतेऽननेल्पेणं संवादि 

[क (क ४ ५ __ (~ (न, द ५९ तदपि ब्रह्मैव । अप्यमाणे हविरपि धृततादिकं ब्हेव । त्रहेवाधिस्तसिन््र्णा कतरा 

१ख.ग.घ. ड. च, छ. ज, च. °व्यवायाच्च। २. ड, जुह्वादि! 
१९ 
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हृतं होमः! अधिश्च कर्ता च क्रिया च त्रहैवेतय्ैः । एवं बरहमण्येव कममत्मके समा- 
धिशिततेकाम्यं यस्य तेन ब्रव गन्तव्यं प्राप्यं न तु फन्तरमिलथैः | २४ ॥ 

प° दी०--अधुना सम्यददर्च॑नस्य यज्ञरूपत्वेन स्तावकतया ब्रह्माप॑णमन्ने स्थिते 
पुनरपि तस्य स्तुल्यथमितरान्यज्ञानुषन्यप्यति- 

ष्ट, अ र + न क ¢ कि 

द्वमेवापरं यज्ञ यागरनः पर्ुपासतं ॥ 

प्रह्याग्रावपरं यन्न यन्ननवापज्रह।त ॥ ९4 ॥ 
देवा इन्द्राग्याद्य इज्यन्ते येन स दैवस्तमेव यज्ञं दरपुणेमाप्तज्योतिषटोमारिष्प- 

मपरे योगिनः कर्मिणः प्युपापतते पर्दा कुवन्ति न ज्ञानयन्ञम् । एवं कमयन्ञमुक्तवाऽ- 
न्तःकरणदुद्धिद्रारेण तत्फटमृतं ज्ञानयज्ञमाह--त्रह्य्नौ सत्यज्ञानानन्तानन्दरूपं निर- 
स्तप्तमस्तविशेषं ब्रह्म तत्पदाथस्तसिमन्न्नो यज्ञं प्रत्यगात्मानं त्वंपदार्थं यज्ञेनैव, यज्ञ 
घ्य आत्मनाम यास्केन पठितः । इत्थंमतलक्षणे तततीया । एवकारो मेदाभेदव्या- 

५ त्यथः । त्व॑पदरायामेदेनेवोपजुहुति तत्छक्पतया प्यन्तीत्यथैः । अपरे पुव्॑रक्षणा- 
सत्वदशननिष्ठाः संम्यापिन इत्यथैः । जीवन्रह्मामेदददोनं यज्ञत्वेन संपाद्य तताधन- 
यत्ञमध्ये पठ्यते श्रयान्द्रन्यमयाचन्ञाज्ज्ञानयन्न इत्यादिना स्तोतुम् ॥ २९ ॥ 

श्री ° दी०--एतदेव यज्ञत्वेन संपादितं सव्र बरह्मदश्रंनलक्षणं त्तानं सवैयज्ञो प- 
यप्राप्यत्वात्सवयन्नम्यः श्रष्ठमित्येवं स्तोतुमधिकारिेदेन ज्ञानोपायमुतान्वहुन्यन्नानाहं 
दैव॑मि््यादिभिः छेकैः--देवा इन्द्रवरुणादय इज्यन्ते यिन् । एवकारेणेन्दरादिषु 
व्रहमबुद्धिसाहस्य द्रितम् । तं दंवमेव यज्ञमपरं कमेयामिनः(णः) पयुपाप्तते श्रद्धयाऽ- 

तिष्ठन्ति । अपरे तु ज्ञानयोगिनो ब्रह्मह्पेऽ्यो यज्ञेनेवोपीयमूतेन बह्यापणमित्युक्त- 
प्रकारण यज्ञमुपञुहति यन्ञारिपर्षैकमीणि प्रविहापयन्तीलय्थः । सोऽयं ज्ञान- 
यज्ञः | २९ ॥ 

प° टी०-तदनेन मुख्यगौणौ द्वौ यज्ञे दितो । यावद्धि किचिद्रैदिकं श्रेयःपा- 
धनं तत्सव य्ञत्वेन पपाते । तत 

क ~ क ® क 1) | भ्य क. 

श्रोत्रादानाद्याण्यन्यं सयमा्ेषु जहति ॥ 
राब्दादीनविषयानन्य इद्रिया्िषु बह्वति ॥ २६ ॥ 

श्रोत्रादीनि ज्ञानेन्द्रियाणि तानि श्ब्दादिविषयेम्यः प्रत्याहृप्यान्ये प्रत्याहारपर 

सयमामिपु, धारणा ध्याने प्तमाधिरिति चयमेकविषयं सयमशब्दनोच्यते । तथा 
चाऽऽह भगवान्पतञ्चहः--“ अयमक्त्र यमः » इति । तत्र हृत्पण्डराकादा मनप्त- 

१८. ज, ञ्च, "वमेवेत्यादिभिरष्मिः- दे ।२क. च. ज. “मिदष्टभिः-द्ः । 3ग. घ, 

ट, त्यादिभिरष्टमिः-द्' । *ख. ध्. इ, ज. ज्ज, "प्रायेन । 



[अ०४्धरो०२६] भ्रीपद्धगबहीता। | १४७ 

शिरकारस्यापनं धारणा । एवमेकत्र धृतस्य चित्तस्य मगवदाकारवृतिप्रवाहोऽन्तराऽ- 
न्तराऽन्याकारपरत्ययव्यवहितो ध्यानम् । सवथा विनातीयप्रत्ययानन्तरितः पनातीयप्र- 
त्ययप्रवाहः समाधिः । प्र तु चित्तमृमिमेदेन द्विविधः पेप्रज्ञातोऽसप्र्नातश्च । चित्तस्य ५ 

ॐ ® क, (न हि पञ्च भूमयो भवन्ति क्षिप्तं मूढं विक्िप्तमेकाम्रं निरुद्धमिति । तत्र रागद्ेषादिवशा- 
्विषयेष्वभिनिषिष्टं क्षिप्त, तन्द्रादिग्रलं मृदं, सषैदा विषयाप्तक्तमपि कदाचिद्याननिष्ं 
िप्ताद्विशिष्टतया विक्षि, ततर किक्ूढयोः पमाधिशङ्कैव नासि । विक्षिपते तु चेतसि 
कादाचित्कः समाधि्विकषेपप्राधान्याद्योगपक्षे न वतते । किं तु तीनपवनविकषितप्रदीपव- 
त्छयमेव नयति । एकाम्रं तु एकविषयकधारावदिकवृत्तिपमर्थ प्रचवोदरेकेण तमोगुण- 
फृततन्द्रादिषटपटयामावादत्माकारा वृत्तिः । सा च रनोगुणकृतचा्चल्यरूपविक्षेपामा- 
वदिकविषयैवेति श्रद्धे स्वे मवति चित्तमेकायम् । अघ्यां भूमौ संप्रज्ञातः समाधिः । 
तत्र ध्येयाकारा वृत्तिरपि मापते । तस्या अपि निरोधे निरुद्धं चित्तमपप्ज्तातस्माषिमूमिः। 
तदुक्तम् “तस्या अपि निरोषे सववृत्तिनिरोधाननिर्बीनः समाधिः” इति । अयमेव समेतो 
विरक्तस्य प्माधिफटमपि सुखमनपेक्षमाणस्य योगिनो ददमूमिः सन्ध्ैमेव इत्युच्यते । 
तदुक्तम्-श्रषंस्यनेऽप्यकु्ीदस्य सवधाविवेकर्यातिरधममेधः समाधिः, ततः हेशकर्म- 
निवृत्तिः "' इति । अनेकरूपेण पंयमानां मेदादञ्चिषिति बहुवचनम् । तेषु इन्द्रियानि 
जुहति धारणाध्यानप्तमाधि्तिदयर्थ प्रवीणीन्धियाणि खखविषयेम्यः प्र्ाहरन्तीलर्थः। 
तद्क्तम्--“ खसविषयारप्रयोगे चित्तषूपानुकार एेन्धियाणां प्र्याहारः *? इति । 
विषयेभ्यो निगृहीतानीन्धियाणि चित्तरूपाण्येव मवन्ति । ततश्च किक्षेपामावाच्चिततं 
धारणादिकं निवेहतीलयथः । तदनेन प्र्याहारधारणाध्यानपमापिषपं योगाङ्गचतुष्टय- 
मुक्तम् । तदेवं समाध्यवस्थायां सरवैन्ियवृत्तिनिरोधो यक्ञतवेनोक्तः । इदानीं ब्युत्था- 
नावस्थायां रगद्वेषराहिलेन विषयभोगो यः सोऽप्यपरो यज्ञ इत्याह --रब्दादीन्विष- 

यानन्य ईइन्दियाचिषु जहति अन्ये व्युत्थितावस्थाः श्रोादिमिरविरुद्धविषयग्रहणं 
सहाशन्यवेनन्यक्ाधारणं कुवन्ति । प्र एव तेषां होमः ॥ २६ ॥ 

श्री° दी०-श्रोत्रादीनीतिं । अन्ये नेष्ठिकत्रह्मचारिणस्तत्तदिन्धियपतयमरूपे- 

प्वशचिषु श्रोत्रादीनि जुहति प्रविहापयन्ति । इन्द्रियाणि निरुध्य संयमग्रघानाजिष्ठन्ती- 
त्यथः । इन्द्रियाण्येवाश्नयस्तेषु शब्दादीनन्ये गृहस्था जुहृति । विषयभोगप्तमयेऽप्य- 

नाप्रक्ताः सन्ताऽप्नितवेन मावितेषिन्धियेषु हविष मविताञ्शव्दादीन्रक्िपन्ती- 
त्यथः ॥ २६॥ 

प° टी०--तदेवं पातञ्रलमतानुपारेण छ्यपूवेकं समाधिं ततो ब्युत्थानं च यज्ञ- 
__ ~~~ 

१कः. ख. ध, ड, ज, "चित्तधाः । च, "चित्ते धाः । २ ख. घ, इ, च. ज, नानन्य' । 



१४८ पधसूदनसरखतीश्रीपरस्वामिकृतयेकाभ्यां समेता- [अण्ण 

ह्यसुकत्वा बरह्मवादिमतानूसतारेण बाधपूवकं समाधि कारणोच्छदेन ब्युत्थानशन्यं 
फटमृतं यज्ञानरमाह-- 

सर्वाणीद्दियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ॥ 
[4 क ४९ # कि, ® 

जत्मस्यमयागाय्रा जहाते ज्ञानदापतं ॥ २७ ॥ 

द्विविधो हि समाधिमैवति ठयपूवंको वाधपूवेकश्च । तत्र॒“ तदनन्यत्वमारम्भण 

ठ्दादिम्यः? इति न्यायेन कारणव्यतिरेकेण कार्यस्याप्रवातपश्चीकृतपञ्चमूतकार्य व्य। 
रूपं समष्टिरूपविराट्कायैत्वा्तश्यतिरेकेण नाति । तथा प्मष्टिहूपमपि पञ्चीकृतपः 
मूतात्मकं कार्यमपशचीकृतपश्चमहामूतकारथत्वा्तद्यतिरेकेण नाति । तत्रापि पथि 
शब्दस्पदीरूपरसगन्धार्यपच्चगुणा गन्धेतरचतुरगुणापकायेत्वात्त्यतिरेकेण नस्षि । ताः 
गणा अपो गन्धरपेतरत्निगुणात्मकतेनःकायैत्वत्तद्यतिरेकेण न सन्ति 1 तद, 
निगुणात्मकं तेजो गन्धरसरूपेतरद्िगुणवायुकायैत्वात्त्यतिरेकेण नास्ति । सोऽ 
्विगुणात्मको वायुः शब्दमात्रयुणाकाशकायैतवा्तयतिरकेण नासति । स॒ च शब्दगु 
आकाश्षो बहु स्यामितिपरोेश्वरसंकल्पात्मकाहं कारकायंत्वात्तव्यतिरेकेण नास्ति । सोऽ 
पकल्पालकोऽहंकारो मायेक्षणदूपमहत्तच्वकायेत्वात्तद्यतिरेकेण नास्ति । तदपीक्षण 
ख्पं महत्त्वं मायापरिणामत्वात्तव्यतिरेकेण नास्ति 1 तदपि मायाख्यं कारणं जडत्वे 
चेतन्येऽध्यस्तत्वात्तद्यतिरेकेण नास्तीलनुपंघानेन विद्यमानेऽपि का्यकारणात्मके प्रपञ्च 
वेतन्यमात्रगोचये यः पतमाधिः स छयपुवेक उच्यते । तत्र तत्वमस्यादिवेदान्तमहाव- 
क्या्न्ञानामवेनाविद्यातत्कारथस्याक्षीणत्वात् । एवं चिन्तनेऽपि कारणत्वेन पुनः 
कृत्सप्रपशचोत्थानादयं सुषुत्तिवत्पबीजः समाधिने मुख्यः । मुख्यस्तु तच्वमस्यादिमहा - 
वाक्यायेप्ताक्षात्कारेणाविदाया निवृत्तौ सर्मक्रमेण तत्का्यनिवृत्तेना्वि्ायाश्च पुनर- 
त्थानामविन तत्कायंस्यामि पुनरुत्यानामावानिर्वीनो वापपुवंकः समाधिः । सर एवानेन 
छकिन प्रददयेते | तथाहि- सर्वाणि निखिलानि स्थृच्पाणि पस्कारदूपाणि चेन्दिय- 
कमोणीन्दरियाणां श्रोचत्वकवक्ुरप्तनध्राणार्यानां पञ्चानां वाक्पाणिपादपायुपस्यास्यानां 
च पृश्चानां बाह्मयानामान्तरयोश्च मनोबुदयोः कर्मानि शब्दश्रवणस्पदग्रहणरूपदर्शनरस- 
अहणगन्धग्रहणानि वचनादानविहरणोरसगौनन्दाख्यानि च संकस्पाध्यवप्रायो च । 
एवे प्राणकमीणि च प्राणानां + प्राणापानव्यानोदानप्तमानाख्यानां पञ्चानां कर्माणि 
बहिनेयनमधोनयनमाकुञ्नप्रसारणादि अञितपीतप्तमनयनमूष्मैनयनमित्यादीनि । अनेन 
पञ्च ज्ञनेन्दियाणि पन्च कमद्दरियाणि प्श्च प्राणा मनो बुद्धिश्चेति सप्तदशात्मकं 
टिङ्गमुक्तम् । तच पूक्षममृतपतमष्टरूपं दिरण्यगर्मास्यमिह विवक्षितमिति वदितुं सव॑- 

+ अश्र ग्यानस्रमानोदानाद्यानामिलयपेक्षितम् । 



8. 

[ बरण्छ्ो०२८ ] श्रीमद्धगवह्यीता । १४९ 

णीति विरेषणम् । आत्मपंयमयोगाग्नो, आत्मविषयकः संयमो षारणाष्यानपपज्तातस. 
माधिषपस्तत्परिपाकं पति योगो निरोषप्तमाधिः। यं पतञ्ञटिः सत्रयामाप्--““भ्यत्था- 
ननिरोधसंस्कारयोरमिमवपाङुमविं निरोधक्षणचित्तान्वयो निरोधपरिणामः"इति । व्यत्थानं 
कषिप्तमूदविक्िपतास्यं म॒मित्रयं तत्स्काराः समाधिविरोधिनप्ते योगिप्रयतेन प्रतिदिनं 

क्षणं चामिमूयन्ते । तद्विरोषिनश्च निरोधपंस्काराः प्राहुभेवन्ति । ततश्च निरोध 
माततक्षणेन चित्तान्वयो निरोषपरिणाम इति । तस्य फषटमाह-- “ततः प्रशान्तवाहिता 
सस्कारात्ः' इति । तमोरनपोः क्रयाह्यविक्षपशन्यत्वन शाद्धपत्वरूप चित्तं प्रशान्त 

मित्युच्यते । पूवेप्वप्रशमपंस्कारपाटेन तदाधिक्यं प्रशान्तवाहितेति । तत्कारणं च 
सूत्रयामाप्त--दविरामप्रत्ययाम्याप्तपुतः ंस्कारशेषाऽन्यः * इति । विरामो वच्यपर- 

मस्त्य प्रत्ययः कारणं वृच्युपरमाथंः पुरषप्रयत्नस्तस्याम्याप्त; पौनःपुन्येन संपादनं 
तत्पषेकस्तजनन्योऽन्यः पपरज्ञाताद्विषक्षणोऽपतपन्नात इत्यथः । एतादृशो य॒ आत्मत 
यमयोगः प्र एवाश्चित्तस्िञन्ञानदीपिते ज्ञानं वेदान्तवाक्यनन्यो ब्ह्मलेक्यप्ताक्चात्का- 
रस्तेनावियातत्कायैनाराद्रारा दीपितेऽल्न्तोञज्विते बाधपू्वके माधो समषटिरिङ्गशरी 
रमपरे जहति प्रविलापयन्तीलर्थः । अत्र च सर्वाणीति. आत्मेति ज्ञानदीपित इति 
विरो षणेरम्नावित्येकवचनेन च पुवेवेलक्षण्यं मचितमितति न पोनस्क्लयम् ॥ २७ ॥ 

7० टी०-सबाणीति । अपरे ध्याननिष्ठा अद्धीनच्दियाणां श्रोचादीनां 

कर्माणि श्रवणदरनादीनि, कर्मद्धियाणां वाक्पाण्यादीनां कर्माणि वचनोपादानादीनि 
च, प्राणानां च दश्चानां काणि, प्राणस्य बहिगंमनम्, अपानस्याधोनयनम्, व्यानस्य 
स्यानयनमाकुञ्चनप्पतारणादि, समानस्यदितग तनां सम्यङ्नयनम्, उदानस्योध्वैनय- 
नम् । 

उद्वरे नाग आस्याः कूर्म उन्मीटने स्मृतः । 
कृकरः क्षुतक्ृञ्जञेयो देवदत्तो विजम्भणे ॥ 
न जहाति मृतं चापि स्वेन्यापी धनंनयः ॥ 

इत्येवेरूपाणि जुहृति । क, आत्मनि संयमो ध्यानेकाभ्यं प्त एव योगः प॒ एवा- 
गनि्तस्िन् , ज्ञानेन ष्येयविषयेण दीपिते प्रज्वहिति ध्येयं सम्ध्ञात्वा तसिन्मनः 
संयम्य तानि स्वणि कर्माण्युप्रमयन्तीलथैः ॥ २७ ॥ 

म०दी०--एवं त्रिभिः छटोकेः पन्च यन्ञानुक्तवाऽधुनैकेन शोकेन षडयन्ञानाह-- 

द्रव्ययज्नस्तपायन्ना यगरयन्नास्तथाऽप्र् ॥ 

स्वाभ्यायन्नानयन्नाश्र यतयः प्रतव्रताः ॥ २८ ॥ 

१ क्ल, ° ज्ञानः ¦ २ख,घ.ङ,ज,. स्च, "निप्राः। २३क.ख.ग. च.ज.न.नांद्। 

४ क. 'तादीनां । 



१५० मधुसूदनसरस्वती्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[ जर भ्े०२८] 

द्रव्यल्ाग एव यथा्ाखं यज्ञो येषां ते द्रभ्ययज्ञाः पूर्तदत्तार्यस्मातैकरमपराः । 
तथाच स्मतिः- 

८ वापीकूपतडागादि देवतायतनानि च| 
अन्नप्रदानमारामः पूतेमिलमिधीयते ॥ 
शरणागतपतत्राणं मृतानां चाप्यदिंप्तनम् । 
[9 + 

बहिर्वेदि च यद्ानं दत्तमित्यमिधीयते ` इति ॥ 

इष्टास्यं श्रौतं क्म तु दैवमेवापरे य्ञमियोक्तम् । अनत्वेदि दानमपि ततैवा- 
नतभूतम् । तथा कृच्छरचान्द्रायणादि तप॒ एव यन्नो येषां ते तपोयन्ञासपलिनः । 
तथा योगश्चिततव्रृत्तिनिरोधोऽष्टाज्गो यज्ञो येषां ते योगयज्ञा यमनियमाप्तनादियोगाङ्नु- 
षानपराः। यमनियमाप्ननप्राणायामप्रल्याहारधारणाघ्यानप्तमाधयो हि योगस्याष्टावङ्ानि। 
तत्र प्र्याहारः श्रो्रादीनीद्ियाण्यन्य इत्यत्रोक्तः । धारणाध्यानप्तमाधय आत्मपतं- 

यमयोगाश्नविलत्रोक्ताः । प्राणायामोऽपाने जुहृति प्राणमित्यनन्तर शोके वक्ष्यते । 
यमनियमापएतनान्यत्रोच्यन्ते । अर्दिप्ाप्त्याक्तेयत्रह्मचर्यापिश्हा यमाः पञ्च । शोच- 
संतेषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः पञ्च | स्थिरपुखमाप्नं पद्मकस्वंस्िका- 
चनेकविधम् । अशाल्रीयः प्राणिवधो हिंपा । पाच कृतकारितानुमोदितमेदेन 
त्रिविधा । एवमयथाथेमाषणमवध्यहिंपतानुबन्ि यथा्थमाषणं चानृतम् । स्तेयमशा- 
खीयमार्गेण प्रद्रव्यस्वीकरणम् । अशाखीयः खीपुप्तम्यतिकरो मेधुनम् । शल्नानि- 
षिद्धमर्भण देहया्रानिवाहकाधिकभोगप्ताधनस्वीकारः परिय्रहः । एतनिवृत्तिशक्षणा 
उपरमा यमाः । ¢“ यम उपरमे ® इति स्मरणात् । तथा शौचं द्विविधं बाह्यमाभ्य. 
न्तरं च। मुञ्जरादिभिः कायादिक्षाछनं हितमितमेध्यादनादि च वाह्यं, मेजीमुदितादि- 
भिमेदमानादिचित्तमटक्षाटनमान्तर संतोषो विद्यमानमोगोपकरणादधिकस्यानुपादि- 
त्पारूपा चित्तवृत्तिः । तपः धुत्पिपापाशीतोष्णादिदु्पहनं काष्ठमोनाकारमोनादि- 
नतानि च । इङ्कितेनापि स्वामिध्रायाप्रकारनं काष्ठमौनमवचनमा्माकारमोनमिति 
मेदः । स्वाध्यायो मोक्षराख्लाणामध्ययनं प्रणवनपो वा । इंधरप्रणिधानं सपैकर्मणां 
तसिन्परमगुरो फटनिरक्षतयाऽपणम् । एते विधिरूपा नियमाः । पुराणेषु येऽधिका 
उक्तास्त एष्वेव यमनियमेष्वन्तमोग्याः । एतादशयमनियमाचम्याप्तपरा योगयन्ञाः । 
स्वाध्यायन्ञानयन्नाश्च यथाविधि वेदाम्याप्तपराः स्वाध्याययन्नाः । न्यायेन 
वेदाथेनिश्वयपरा ज्ञानयज्ञाः । यज्ञान्तरमाह--यतयो यतनज्ञीटाः पंशितवरताः 
सभ्यकिशतानि तीक्ष्णीकृतान्यतिदृटानि व्रतानि येषां ते संशितत्रता त्तयज्ञा 
इलः । तथा च मगवान्पतन्नहिः--“ ते जातिदेशकाठप्तमयानवच्छिवाः सार्ष- 

१क.ग.घ्. ज, राघ्लनिः। 



[अ ०४ २९] श्रीपद्धगवद्रीता | १५१ 

भौमा महाव्रतम् " इति । ये पू्महिपा्ाः प्रच्च यमा उक्तास एष जात्या्नव- 
च्छेदेन ददभृमयो महात्रतशञब्दवाच्याः । तत्राहिंसा जायवच्छित्रा यथा मगयोर्मगा- 
तिरिक्तात्न हनिष्यामीति । देशावच्छिन्ना न तीर्थं हनिष्यामीति । सैव काटावच्छिन्ना 
यथान चतुद्देयां न पुण्येऽहनीति । सैव प्रयोजनविरेषहूपप्तमयावच्छिन्ना यथा 
षत्रियस्य देवत्राह्मणप्रयोजनव्यतिरेकेण न हनिष्यामि युद्धं विना न हनिष्यामीति 
च। एवं विवाहादिप्रयोजनन्यतिरेकेणानृतं न विष्यामीति एवमापत्काट्व्यतिरेकेगेक्षद- 
याद्यतिरिकतस्तेयं न करिष्यामीति एवमृतुव्यतिरिक्तकष्े पत्मीं न ममिष्यामीति एवं 
गुवदिप्रयोजनमन्तरेण न परिय्रदीष्यामीति यथायोग्यमवच्छेदो द्रष्टव्यः । एतादगव- 
च्छेदपरिहारेण यदा समैजातिपवेदेशस्वैकारपवप्रयोजनेषु भवाः पा्ैमौमा अर्हिसा- 
दयो भवन्ति महता प्रयत्नेन परिपास्यमानत्वात्, तदा. ते महाव्रतशब्देनोच्यन्ते । एवं 
काष्ठमोनादित्रतमपि द्र्टम्यम् । एतादशतनतदा्यै च कामक्रोधटोभमोहानां चतुर्णामपि 
नरकद्वारम्तानां निवृत्तिः । तत्राहिपया क्षमया क्रोधस्य, ब्रह्मचर्येण वस्तुविचारेण 
कामस्य, अस्तेयापरिग्रहरख्पेण संतोषेण लोभस्य, सयेन यथाभन्ञानस्पेण विवेकेन 
मोहस्य, तन्मृद्ानां च स्वेषां निवृत्तिरिति द्रष्ट्यम् । इतराणि च फडानि प्तकमानां 
योगश्चाल्चे कथितानि ॥ २८ ॥ 

भ्री° टी०-किं च-द्रग्येति द्रव्यदानमेव यज्ञो यषां ते द्रभ्ययज्ञाः । कच्चू- 
चन्द्रायणादि तप एव यज्ञो येषां ते तपोयन्ञाः । योगशचिततदृत्िनिरोधटक्षणः पमाविः 

सएव यज्ञो येषां ते योगयज्ञाः । खाध्यायेन वदेन श्रवणमननादिना यत्तदथेज्ञानं 
प एव यन्नो येषां ते । अथवा वेदपाटयन्ञास्तदथज्ञानयज्ञशवेति दिविधाः । यतयः 
प्रयत्नरीखाः सम्यक्शितं निरितं वीक्ष्ीक्तं त्तं येषां ते ॥ २८ ॥ 

प° दी०--प्राणायामयज्ञमाह सार्धन- 

अपाने जह्वातं प्राण प्राणेऽपानं तथाऽप्र् ॥ 

प्राणापनग्रता रुद्भ्वा प्रापायासपरयया ॥ 

अपरं नेयताहराः प्राणन्प्राणेष जहाते ॥ २९ ॥ 
अपरानऽपानघ्रत्त। जहत प्रा्षपन्त प्रणत्रूत्त बाह्यवायाः शराराम्यन्तरधषवद्यन 

परकाख्य प्राणायाम कृरवेन्ताद्यथः । प्राणडपान तथाञ्पर् जहति शर् रवाचाबाह्(न- 

गमनेन रचकाख्य प्राणायाम केवेन्तात्यथः । पूरकररचककय्तत च तदषिनामतो | 

द्वेषः कम्भकाअष केर्थत ख । यथा्या वाय॒मापयानन्त्र् शधप्तप्रश्वाप्तानराष 

[करेयमाणाऽन्तेकम्मकः । यथाद्ाु सवे वायु वारच्यानन्तर् [क्रयमाणा गहु्ष्क* 

१ स्न. वदभ्र । २ श्र, यद्"। 3 क, नं तदेव । 



१५२ पुसूदनसरस्वतीभरीधरस्वामिहतरीकाभ्यां समेता-[ अशभ ०२९] 

म्भकः । एतत्प्राणायामन्रयानुवादपवैकं चतुर्थं कुम्भकमाह-प्राणापानगती मुष 
नापिकाम्यामान्तरस्य वायोषहिनिर्ममः श्वापिः प्राणस्य गतिः । बहििर्ग- 
तस्यान्तःप्ेशः प्रशवाप्तोऽपानप्य गतिः । तत्र पूरके प्राणगतिनिरोधः । रेच. 
केऽपानगतिनियेधः । कु्मके तूमयगतिनिरोध इति क्रमेण युगपच्च शाप्त 
प्राप्स्ये प्राणापानगती र्द्ध्वा प्राणायामपरायणाः सन्तोऽपरे पूवैविरक्षणा 
नियताहारा आहारनियमादियोगपताघनविशिष्टाः प्राणेषु बाह्याम्यन्तरकूुम्मक्रा- 
भ्याप्तनिगृहीतेषु प्राणाज्ज्ञनेन्दियकर्मेनदियरूपाञ्चहति चतुथकुम्पकराम्यपत्तिन विखापय- 
न्तीलथः। तदेतत्सवं भगवता पतज्ञटिना पेकषेपविस्तराम्यां सूत्रितम् । तत्र पेकषेपसूत्रम्- 
८ तसिन्पति शापप्रशचाप्नयोगेतिविच्छेदरक्षणः प्राणायामः इति । तस्िन्नाप्तने 
स्थिरे सति प्राणायामोऽनुष्ेयः । कीदशः, श्वापप्रशाप्योगतिविच्छेदरक्षणः श्वाप्तप्र- 
शवाप्तयोः प्राणापानधर्मयोयां गतिः पुरुषप्रयत्नमन्तरेण खाभाविकप्रवहणं करमेण युगपच्च 
पुरुषप्रयनविशेषेण तस्या विच्छेदो निरोध एव रक्षणं खरूपं॒यस्य सर तपेति । 
एतदेव विवृणोति--“वाह्याम्यन्तरसतम्मवृत्तिदेशकार्पंस्यामिः परेष्ठो दीवपृक्षमः "” 
इति । बाह्गतिनिरोधरूपतवाह्य्यवृत्तिः पूरकः । आन्तरगतिनियेधरूपत्वादान्तसवृतती 
रेचकः । कैथित्त बाह्यशब्देन रेचक आन्तरशब्देन च पूरको व्यास्यातः । युगपदु. 
भयगतिनिरोधः सम्मलतद्त्तिः कुम्भकः । तदुक्तं यत्नोमयोः श्वापपरशचप्योः सङरेव 
विधारकात्मयल्नादमावो मवति न पुनः पूववदापूरणप्रयत्नोवविधारणं नापि रेचनप्रय- 
त्नौषविधारण, किं तु यथा तक्ष उपे निहितं जं परिष्यत्पर्वतः सेकोचमापयत 
एवमयमपि माहतो वहनरीछो बल्वद्धिधारकप्रयत्नावरुद्धक्रियः शरीर एव सूृक्ष्ममूतोऽ- 
वतिष्ठते | न तु पूरयति येन पुरकः । न तु रेचयति येन रेचक इति । भिविषोऽयं 
प्राणायामो देदेन किन सेख्या च परीक्षितो दीधपूक््मपज्ञो मवति । यथा घनीभूत. 
सतृरपिण्डः प्रपतायमाणो विरक्तया दीधः सूक्ष्मश्च मवति तया प्राणोऽपि देशकार- 
स्याधिक्येनाम्यस्यमानेो दीर्घो दुरेकष्यतया सृष््मोऽपि सप्ते । तथाहि--द्यानि्म॑य 
नाप्ता द्वादशास्मुदपरयनते देशे श्वापतः समाप्यते । तत एव च परावृत्य हृदयप- 
यन्तं प्रविशतीति स्वामाविकी प्राणापानयोर्गतिः । अम्याततेन तु क्रमेण नामे 
राधाराद्वा निगच्छति । नापरातश्चतर्वशलङ्गृरपयन्ते पटू्िशदङ्लपर्यन्ते वा 
देशे समाप्यते । एवं प्रवेशोऽपि तावानकगन्तभ्यः । तत्र॒ वाद्यदेराव्या- 
तिनिवेति देश इषोकादिपृमतूटक्रिययाऽनुमातन्या ¡ अन्तरापे पिषीटिकास्म- 
शपद्रोन सपर्शोनानुमातम्या । सेयं देशपरीक्षा । तथा निमेषक्रियावच्छिन्नस्य 
कारस्य चतुर्थो मागः क्षणस्तेषामियत्ताऽवधारणीया) स्वजानुमण्डटं पाणिना 
त्रिः परामृरय च्छोदिकावच्छिन्नः काटो माचा । ताभिः षट्चैशता माचामिः प्रथम 

क, & भ, [न् उद्धतो मन्दः । प्र एव द्वियुणीक्ृतो द्वितीयो मध्यः । स॒ एव चिगुणीृतस्तृतीयसतीन 



{अरण्मो०३०-३१] भ्रीपद्धगपट्रीता । १९५३ 

इति । नाभिमूछात्पेरितस्य वायोविरिच्यमानस्य हिरस्यमिंहननमद्वात इत्यच्यते । सेयं 
काट्पदेक्षा । प्ख्यापरीक्षा च प्रणवनपावृत्तिमेदेन वा संस्यापरीक्षा धाप्तप्र 
वेशगणनया वा । कारक्तख्ययोः कथचिद्धेद्विवक्षया परथगुपन्याप्तः । यद्यपि 
कुम्भके देशाव्याक्तिनावगम्यते तथाऽपि कारपंख्यान्याक्षिरवगम्यत एव । स 
खस्य प्र्यहममभ्यस्तो दिवपतपक्षमाप्तादिक्रमेण देशकाटप्रचयन्यापितया दीर्धः परम- 
नेपुण्यप्तमविगमनीयतया च सक्ष॒ इति निरूपितसखिविधः प्राणायामः । चतुर्थ 
फलमत सूत्रयति स्म--“ बाह्याभ्यन्तरविषयक्षेपी चतथः " इति । बाह्मवि- 
षयः श्वाप्ता रेचकः । आम्यन्तर्विषयः प्रशवाप्तः पूरकः । वैपरीत्यं वा । तावुमावपे्षय 
सकरद छवद्विषारकप्रयत्नवद्याद्धवति बाह्याम्यन्तरमेदेन द्विविषधस्ततीयः कम्भकः । ताव्- 
भावनपेक्यैव केवलङ्घम्मकाम्याप्तपाखेनापकत्त्तत्परयत्नवशाद्धवति चतर्थः कुम्भकः । 
तथा च बाह्माम्यन्तरविषयक्षपीति तदनपेक्च इत्यथः । अन्या व्यास्या-- बाह्यो विषयों 

द्वादशान्तादिराम्यन्तसे विषयो हृदयनामिचक्रादिः । तो द्धौ विषयावाक्षिप्यं पयां 
खोच्य यः स्तम्मषूपो गतिविच्छेदः प चतथेः प्राणायाम इति । ततीयस्त बह्याम्य- 

न्तरो विषयावपय।छोच्येव सहसा भवतीति विरेषः । एतारराश्चतविधः प्राणायामोऽ- 
पाने जहति प्राणमिल्यारिना परधन शछोकेन दरितः ॥ २९ ॥ 

प° ठी०--तदेवमुक्तानां द्वादशधा यज्ञविदां फएल्माह- 
क क क श अ [ (क 

सवरप्यतं यज्नविद्ा यत्तक्षापतकल्मषाः ॥ 

यज्ञचिष्टगरतमनो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ॥ ३० ॥ 
यज्ञान्विदन्ति जानन्ति विन्दन्ति छमन्ते वेति यज्ञविदो य्ञानां ज्ञातारः कर्तारश्च | 

यन्तः पू्क्तेः क्षपिते नारितं कल्मषं पापे येषां ते यज्तक्षपितकल्मषाः । यज्ञन्कर- 
स्वाऽवशिष्टे कलेऽन्नममतशब्दवाच्यं मृञ्जत इति यज्ञशिष्टमृतमुनः । ते सर्वेऽपि 
सत्वटद्धिज्ञानप्रा्निद्वारेण यान्ति ब्रह्म सनातनं निलयं सेप्ारान्मुच्यन्त इत्यथैः ॥६०॥ 

प० टी०--एवमन्वये गुणमुक्त्वा व्यतिरेके दोषमाहार्धन-- 

नाये छोकोऽस्तययननस्य कुतोऽन्यः कुरपत्तम ॥२१॥ 
उक्तानां यज्ञानां मध्येऽन्यतमोऽपि यन्तो यस्य नासि सो ऽयन्ञस्तस्यायमल्मपसखोऽपि ` 

मन॒ष्यरोको नासि स्निन्यत्वात्, कृतोऽन्यो विशिष्टप्राधनप्राभ्यः परछोको हे 
ऊरप्रतम ॥ ६१ ॥ 

श्री> री०-- कि च-अपान इति । अपनऽवाब्त्तां प्राणमृष्ववृत्ति पूरकम् 

जुह्वति प्रककल प्राणमपनेनेकी कुर्वन्ति । तथा कुम्भकेन प्राणापानयोरूव्वाघोगती 
रुट्ष्वा सेवककाटेऽपानं प्राणे जहृति। वं परककृम्भकरेचकैः प्राणायामपरायणा अपर् 
इत्यथ; ॥ २९. । 

६ ( 



१५९ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामितरतदीकाम्यां समेता- [जरभ्क्ने०२य] 

श्री० दी०--किं च--अपर् इति । अपरे त्वाहारप॑कोचमम्यस्यन्तः खयमेव 
जीवैमाणेष्विन्धियेषु तत्तदिन्दियवृ्तिखयं होमं सावयन्तीलथः । यद्वा--अपाने 
जहति प्राणे प्रागेऽपान तथाऽपर इत्यनेन पूरद्तरचकयोराकतेमानयोईप्तः ्ोऽहमिलय- 

१ 

63] 
छोमतः प्रतिरोमतश्वामिग्यज्यमानेनाजपामच्रण त्पदार्थेक्यं प्यतिहारेण भावय- 

तीर्थः । तदुक्तं योगशाल्च- 
¢: सकरेण बहिर्याति हकारेण विदेत्पनैः | 

| 
५. ५ (भ 

प्राणस्तत्र प्र एवाहं हप इत्यनु।चन्तयत् `` इति ॥ 
भि 

प्राणापानगती रुदवेत्यनेन तु छ्ोकेन प्राणायामयन्ञा अपरैः कथ्यन्ते । तत्ाय- 
¢ 

मथः-- 

३, 

^ द्वो भागौ पूरयेदनैस्तोयनेकं प्रपूरयेत् । 
मारस्य प्रचाराथं चतु्मवरोषयेत् ' 

५ ५५ 

हृत्यवमादिवचनोक्तो नियत आहारो येषां ते कुम्भकेन प्राणापानगती रुद्ध्वा प्राणा- 
यामपरायणाः सन्तः प्राणानिद्धियाणि प्राणेषु जहृति । कुम्भके हि स्वे प्राणा एकी 
भर्न्तीति तत्रेव रीयमनिषिवन्दियेषु होमं मावयन्तील्थः । तदुक्तं योगशाल्चे-- 

“८ यथा यथा प्तदाम्याप्तान्मनप्ः स्थिरता मवेत् । 
वायुवाक्ायदृष्टीनां स्थिरता च तथा तथा ” इति ॥ 

तदेवमुक्तानां द्वादशानां यज्ञविदां फलमाह-- सवं इति । यज्ञान्विन्दन्ति लमन्त 
इति यज्ञविदो यज्ञज्ञा इति वा । यज्ञैः क्षपितं नारित कल्मषं येस्ते ॥ ६० ॥ 

श्री ठी०--यत्नरिषेति । यज्ञनकरत्वाऽवरिष्टे काठेऽनिषिद्धमन्नममृतरूपं 
भुञ्जत इति तथा तै सनातनं निलयं ब्रह्य ज्ञानद्वारेण प्राग्मवनिि । तदकरणे दोषमाह-- 
नायं छोक इति । अयमस्पमुखोऽपि मनुष्यलोको ऽयज्ञस्य यज्ञानुषठानशुन्यस्य नाति 
कुतोऽन्यः परटोक; । अतो यत्नाः वैया कतैन्या इत्यथः ॥ ६१ ॥ 

म० दी-क्त त्वया स्वोद्क्षामात्रेणेवमुच्यते नदि वेद एवात्र प्रमाणमित्याद- 
् क, (र षिः क 

एवं बहुविधा यन्ना वितता ब्रह्मणा बृख॥ 
॥ 9 € ¢* ® ~ भ ५ 

केमजानवाद्न तान्सवानवं जात्वा विमराक्ष्यप्रं ॥२९॥ 
एवं यथोक्ता वह्तरिधा बहुप्रकारा यज्ञाः स्वैवेदिकभ्रेयःपाधनद्टपा वितता विस्तृता 

ब्रह्मणो वेदस्य मुखे द्वारे वेदद्वारेणेवेतेऽवगता इत्यथैः । वेदवाक्यानि तु प्रत्येकं विस्त- 
रमयान्नरदाहियन्ते । कर्मनान्कायिकवाचेकमानप्तकर्मोद्धवानिद्धि नानीहि तान्सर्वान्य- 

१क. ड. ज्ञ. 'वखमा' । २ ज्ञ. न: । हंस टमैति मन्नेण जीवो जपति निद्रः । प्राः। 

२स.घध. इ. ज, श्व, वेन्तितत्रचणरीः। 



[अ ००३३-३] श्रीपद्धगवट्रीता । १५५ 

ज्ञान्नाऽऽत्मजान् । निव्यापारो ह्यात्मा न तद्रयापारा एते ष तु निर््यपारोऽहमुदाप्रीन 
इत्येवं ज्ञात्वा विमोकष्यपऽप्मातपंप्ारवन्धनादिति शेषः ॥ ३२ ॥ 

भी° दी °--ज्ञानयज्तं स्तोतुमुक्तान्यन्ञानुपकषदरति-- एवमिति । बरह्मणो वेदस्य 
मुखे वितता वेदेन परक्षाद्िहिता इत्यर्थः । तथाऽपि तान्पर्वान्वाञ्मनःकायकर्मननि- 
तानालस्वषटपसंस्परारहितानिवद्वि जानीहि आत्मनः कर्मागोचरत्वात् । एवं ज्ञाता 
ज्ञाननिष्ठः सन्प॑ाराद्विमुक्तो मविप्यप्नि ॥ ६२ ॥ 

प? दी०--सवेषां तुस्यवनिरदैशात्कम॑त्तानयोः साम्पप्रप्तावाह-- 

परेयान्रग्यमयादन्नाज्ज्नानयन्नः परंतप ॥ 
सष कर्मासि पाय ज्ञनि परिसमप्यते ॥ ३३॥ 

भ्ेयान्प्रशस्यतरः पक्षानमोक्षफछ्तवात्, द्रग्यमयात्तदुपरक्षिताज्जानयूत्यात्पम- 
स्मादपि यन्ञात्प॑पारफखान्न्नानयन्न एक एव हे परतप । कस्मादेवं यस्मात्पर्वं करभु- 
िपशुपोमचयनह्पं श्रौतमलिं निरवरोषं स्मातमुपापनादिषूपं च यत्क तन्जाने 
रह्यासौक्यपतक्षात्करि समाप्यते प्रतिबन्धक्षयदवारेण पर्यवस्यति । “ तेतं वेदानुवचनेन 
राह्मण विविदिषन्ति यज्ञेन दनिन तपप्ताऽनारकरेन'' इति ८धरमेण पापमपनुरति" इति 
च श्तेः “ सवपिक्षा च यज्ञादिशचतरधवत् ” इति न्यायन्चेत्यथः ॥ ६६ ॥ 

श्री ० ठी ०--कमयन्ताज्ज्ञानयन्ञस्त॒ श्रेष्ठ इत्याह-श्रेयानिपि । द्रग्यमया- 
द्नात्मव्यापारजन्यदिवारियन्ञाज्जानयन्ञः श्रेयञ्प्र्ठः । यदपि ज्ञानयन्ञप्यापि मने. 
व्यापाराधीनत्वमस्तयेव तथाऽप्यात्मखद्पस्य ज्ञानप्य मनःपरिणमिऽमिग्यक्तिमात्र 
न तु तजन्यत्वमिति द्व्यमयाद्विशेषः । श्रेष्ठे हेतुः--पवे कम।लिं फरप्हितं 
ज्ञाने परिस्तमप्यतेऽन्तमेवतीलय्थः । “ सवं तदमिप्मेति यकिवित्मनाः साधु कुव. 
नि"? इति श्रतेः ॥ ६६ ॥ 

प० टी०-एतादशत्नानपाप्तौ कोऽतिप्रलाप्तत्र उपाय इति उच्यते- 
यो (नि (नि न (^ भ क 

तदद् प्रणिषाततन पश्चन् स्वया॥ 
५ र क ४ (न (कष ५, दिप द 

उपटक्ष्यान्त त ज्ञान ज्नाननस्तचचदादयनः ॥ २५ ॥ 
तत्सकमेफटभृतं ज्ञानं विद्धि ठमस्व । आचायोनमिगम्य तेषा प्रणिपातेन प्रकर्षेण 

नीचैः पतनं प्रणिपातो दीर्बनमस्कारस्तेन । कोऽहं कथं बद्धोऽसि केनोपायेन मुच्ये- 
यमि्यादि[ना] परिप्रश्न बहूविषयेण प्रश्ेन । पवया सवेमवेन तदनुदरकारितया । 
एवं मक्तिश्रद्धातिशयपुपकेणावनतिविरेेणाभिमुखाः सन्त उपदेक्ष्यन्ति उपदेशेन 
संपादयिष्यन्ि ते तुभ्यं ज्ञानं परमात्मविषयं साक्षानमोक्षफटं ज्ञानिनः पदवाक्यन्याया- 
व 

१६. ड, च्, ज. न्च, “नस्या । 



१५६ पधुसुदनसरसवतीश्रीधरस्वा मिष्तदीका भ्यां समेता-[अ० ग्र ०३५-३६] 

दिमाननिपुणास्तचखदशिनः कृतपराक्तात्काराः । साक्षात्कारवद्धिरुपदिष्ठमेव ज्ञान 
फ़टपर्यवप्तायि न तु तद्रहितैः पदवाक्यमाननिपुभेरपीति भगवतो मते “ तद्विज्ञानार्थं 
स गुरमेवाभिगच्छेत्मित्याणिः धोत्रियं ब्रह्मनिष्ठम्  इतिशुतिंवादि । ततापि 
ध्रोत्रियमधीतवेदं बह्यनिष्ठं कृतव्रह्मपाक्षात्कारमिति व्याख्यानात् । बहुवचनं चेदमा- 
चा्यविष्यमेकसिन्नपि गौरवातिशयाथ न तु बहुत्वविवक्षया । एकस्मदेव तच्वपता- 
्षात्काखत॒ आचार्यात्तचज्ञानोदये लाचाय।न्तरगमनस्य तदथमयोगादिति 
रष्टम्यम् ॥ ३४ ॥ 

श्री° दी ०--एवंमृतात्मन्ञाने साधनमाह- तद्विद्धीति । तज्ज्ञानं विद्धि 
प्रप्र । ज्ञानिनां प्रणिपातेन दण्डवन्नमस्कारेण, ततः पररश्षेन कुतोऽयं मम पपार 

कथं वा निवर्तेतेति प्रञनेन, सेवया शु्रूषया च ज्ञानिनः शाचखनज्ञा्तच्वदरिनोऽपरो- 
्षानुमव्ंपन्नाश्च ते तुभ्यं ज्ञानमुपदेशेन परपादयिष्यन्ति ॥ ३४ ॥ 

मर० दीर-एवमतिनिर्मन्धेन ज्ञानोत्पादने किं स्यादत आह- 

यञ्ज्ञाला न पुनमाहमेवं यास्यति पाण्डव ॥ 
येन मूतान्यशेषेण दरकष्यस्यासन्यथां मयि ॥ ३५ ॥ 

यत्वक्तं ज्ञानमाचर्यिरुपदिष्टं जञात्वा प्राप्य, ओदनपाकं पचतीतिवत्तस्यैव घातोः 
सामान्यविवक्षया प्रयोगः। न पुनमोहमेवं बन्धुवधादिनिमित्तं भ्रमं यास्यि हे 
पाण्डव । कस्मदिवं यस्मादेव ज्ञानेन मृतानि पितृपुत्रारीनि अशेषेण ब्रह्मादिश्तम्बपरय- 
न्तानि खाविद्याविनजुभ्भितानि आत्मनि त्वयि त्वंपदा्ऽथो अपि मयि भगवति वापुेव 
तत्पदा परमाथतो मेदरहितेऽपिष्ठानमृते द्रकषयस्यमेदेनैव, अविष्ठानातिरेकेण कलि- 
तस्यामावात् । मां मगवन्तं कापुदेवमात्मतेन पक्षात पर्व्ञाननाशे तत्कार्याणि 
मूतानि न स्थास्यन्तीति मावः ॥ ३९ ॥ 

भ्री° टी०--त्तानफठमाद--यञ्जञात्वेति सर्धख्धिभिः-- यज्ज्ञानं ज्ञात्वा 
प्राप्य पुनबेन्धुवधादिनिमिततं मोहं न प्राप्स्यति । तच हेतुः- येन ज्ञानेन भूतानि 
पितृपुत्रादीनि खाविद्य।रचितानि खान्मन्येवमिदेन द्वकषय्नि । अथो अनन्तरमा- 
त्मानं मयि प्रमात्मन्यमेदेन द्रष्यष्ील्थेः ॥ ३९ ॥ 

प° दी किं च शृणु ज्ञानस्य माहात्म्यम्- 
क ॐ क ५ कर 

4. चदि पतिभ्यः सर्षत्यः पापङत्तमः ॥ 

` से ज्ञानषठवेनव द्रजिनं संतरिष्यति ॥ २३६ ॥ 
अपि चेदिलयघमाविताम्युपगमग्रदशना्थाँ निपात । यद्यप्ययमर्थो न संभवत्येव 
01 

१६. 'द्ाविजम्भिताः। 



{ अरभ््रे०२५ ] श्रीमद्धगवहरीता। १५७ 

तथाऽपि ज्ञानफल्कथनायाम्युपत्योच्यते । यद्यपि त्वं पापकासिम्यः सर्वे म्योऽप्यति- 
हायन पापकारी पापङत्तमः स्यास्थाऽपि सर्व वृजिनं पापमतिहुसतरवेनार्णवपदशं ज्ञान- 
एवेनैव नान्येन ज्ञानमेव वं पोतं कृतवा तरिष्यति प्तम्यगनायापेन पुनरावृत्तिवर्भि- 
तत्वेन च तरिष्यति अतिक्रमिष्यसि । वृनिनशब्देनात्र धमोधमेख्यं कमं प्ंप्ार- 
फठममिपरते मुमुक्षोः पापवत्पुण्यस्याप्यनिष्त्वात् ॥ ६६ ॥ 

श्री° दी०-किं च-अपि चेदिति। सर्वैभ्यः पापकारिम्यो यथपि अतिशयेन 
पापकारी त्वमप्ति तथाऽपि सरवे पपतम ज्ञानपोतेनेव सम्यगनायातेन तरिप्यप्ि॥६६१॥ 

म० दी०~--ननु समुद्रवत्तरणे कर्मणां नाशो न स्यादिलशङ्य दशन्तान्त- 
रमाह- 

यथास सामद्ारप्रभस्मताद्टुरतऽजन ॥ 

ज्ञानाः सकवकमापि भस्मपाद्ुरत तथा ॥ ३५७॥ 
येयेधांसि काष्ठानि समिद्धः प्रस्वहितोऽभिभस्मप्तत्कुरुते भस्मीभावं नयति हेऽर्जुन 

ज्ञानाभिः सपैकमीणि पापानि पुण्यानि चाविशेषेण प्रारन्धफटमिन्नानि भस्मपतालुरते 
तथा तत्कारणाज्नानविना्ेन विनाशयतः । तथा च श्रुतिः- 

^ मद्यते त्टदयग्न्यिर्छिचन्ते सवैपंशयाः । 
क्षीयन्ते चास्य कमणि तसिन्दृष्टे परावरे ” इति ॥ 

^“ तदधिगम उत्तरपू्वाधयोर्ेषकिनाशो तद्यप्देशात् » , “ इतरस्याप्येवम- 
संश्छेषः पते तु, ” इति च सूपे । अनारब्धे पुण्यपपे नदयत एवेत्यत्र पूत्रम्- 
“अनारञ्धकर्ये एव तु पूवं तदवधेः "' इति । ज्ञानोत्पादकदेहारम्भकाणां तु तदेहान्त 
एव विनाश्चः । “नतस्य तावदेव चिरं यावत्न विमोक्ष्येऽथ संपत्स्ये" इति श्रुतेः, «भोगेन 
तित क्षपयित्वा संपद्यते '” इति सूत्राच्च | आधिकारिकाणां तु यान्येव ज्ञनोत्पा- 
द्कदेहारम्मकाणि तान्येव देहान्तरारम्भकाण्यपि । यथा वतिष्ठापान्तरतमःप्रमृती- 
नाम् | तथा च सूत्रं “ यावद्धिकारमवस्थितिराधिकारिकाणाम् ” इति । अधिका- 
रोऽनेकदेहारम्भकं बख्वत्प्रारव्धफटं क्म | तचोपापकानामेव नान्येषाम् । अनारब्ध- 
फटानि नयन्ति आरन्धफछानि तु यावद्धोगसमाति तिष्ठनि । मोगश्चैकेन देहेना- 
नैकेन वेति न विशेष; । विह्तरस्त्वाकरे दरष्टम्यः ॥ ३७ ॥ 

श्री ° दी०-पमुद्रवस्स्थितस्येव पापस्यािरस्घनमातरं नतु नाश इति भानि 
दृष्टान्तेन वारयन्नाह-यथेति । एधांपि कष्ठानि प्रदीपोऽभियैथा भस्मीमापं 
नयति तथाऽऽवज्ञानरूपोऽगनिः प्रारब्धकर्ैव्यतिरिक्तानि सवांणि कमाणि म्नी 
करोतीयथ॑ः ॥ ६७ ॥ 



१५८ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिृतरीकाभ्यां समेता- [अरध्र ०३८-३०] 

म० टी०-- यस्मादेवं तप्मात्-- 

न हि ज्ञानेन सदं पवित्रामिह विद्यते ॥ 
# छ, > दि ® (वि 

तत्स्वयं यागरपासदः कार्नाऽश्त्मान वन्दातं ॥२८॥ 
न हि ज्ञानेन सदर पतत्रं पावनं डद्धिकरमन्यदिह वेदे रोकव्यवहारे वा विद्यते? 

जञानभित्तस्याज्ञानानिवतैकत्वेन समृरपापनिवतैकत्वामावात्कारणपद्धवेन पुनः पापो- 
दयाच्च ! ज्ञानेन त्वन्ञाननिवरृत्या समूढपापनिधृत्तिरिति तत्सममन्यत्न विदयते । तदात्म 
विषयं ज्ञानं स्वेषां किमिति असिति नोसद्यते तत्राऽऽह-तन्त्ञानं काडटेन महता 
योगप॑तिद्धो योगेन पू क्तकमंयोभेन(ण) सेपिद्धः सेस्छृतो योग्यतामापन्नः खयमात्मन्य- 

५९ 
भ 

स्तःकरणे विन्दति कमते न तु योग्यतामापन्नोऽन्यदत्तं खनिष्ठतया न वा पनिष्ठं 
खीयतया विन्द्तीलर्थः ॥ ३८ ॥ 

श्री दी०--तत्र हेतुमाह-न हीति । पवित्रं शुद्धिकरमिहं तपोयोगादिषु 
मध्ये ज्ञानतुस्यं नास्त्येव । तरि सर्वैऽप्यात्मन्ञानमेव किं नाम्यस्यन्तीलत आह-- 
तत्स्वयमिति सार्धेन । तदात्मनि विषये ज्ञाने कठेन महता कर्मयोगेन (ण ) सं- 
द्धो योग्यतां प्राप्तः सन्प्वयमेवानायाेन रमते न तु कर्मयोगं विनेदर्थः ॥ ३८ ॥ 

प° दी०-येनेकान्तेन ज्ञानप्रा्िमेवति स॒ उपायः पर्वोक्तपरणिपातादयेक्षयाऽ- 
प्यापन्नतर उच्यत-- 

शरद्वावार्दमते ज्ञाने तत्परः संयतेन्द्रियः ॥ 
नाने रुग्ध्वा परां श्चान्तिमचिरेणापिगच्छति ॥२९॥ 

गुसुवेदान्तवाक्येष्विदमित्यमेवेतिप्माषूपाक्तिक्यवुद्धिः श्रद्धा तदरान्पुरुषो रभते 
ज्ञानम् । एतादृशोऽपि कश्िदरप्तः स्यात्तत्राऽऽह--तत्परः, रुषूपाप्नादौ ज्ञानो- 
पायेऽ्यन्ताभियुक्तः । श्रद्धावांसत्परोऽपि कश्चिदजितेन्धियः स्यादत आह--संय- 
तानि विषयेभ्यो निवतितानीद्धियाणि येन स सयतेन्दियः । य एवं विशेषणत्रय- 
युक्तः सोऽवदय ज्ञानं रमते । प्रणिपातारिस्त॒ बाह्यो मायावितवादिपंमवादनैकान्ति- 
कोऽपि । श्रद्धाव्वादिस्तवेकान्तिक उपाय इत्यथः । इंदशेनोपयेन ज्ञानं रन्ध्वा परां 
चरमां शानितमविद्यातत्कार्यनिवृ तिहा मुक्तिमचिरेण तदव्यवधानेनेवाधिगच्छति टमते। 
यथा हि दीपः खोतत्तिमव्रेणवान्धकारनिवृत्ति करोति न तु केचित्सहकारिणमपे- 
क्षते तथा ज्ञानमपि स्वोतपत्तिमात्रेणेवाज्ञानतिवृत्ति करोति न तु किचित्प्षस्यानादिक- 
मपक्षत इति मावः ॥ १९ ॥ 

श्री दी°--फ. च--भरद्धाबानिति । श्रद्धावानुरूपदिषटेऽथे आल्तिक्यवुद्धिः 
मांसत्परस्तदेकनिष्ठ; संयतेन्द्रियश्च तज्ज्ञानं मते नान्यः । अतः श्रद्धादिष्तप्या 



-- ~ 
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ज्ञानाभातप्ाकमयोग ए शु्यथमनुषटयः, ज्ञानटामानन्तरं तु न तप्य श्रिचित्छृल. 
मर्तीलयाह--त्तानं र्ध्व त्चिरेण परां शानि मोक्ष प्राप्रोति ॥ ३९ ॥ 

प्र० ठी०-ञत्र च सृशयो न कत्य कस्ात्- 

अन्ञश्राश्रहधानश्च संशयाता विनश्यति ॥ 
4 ४ 

तायं छक्राअस्त न परान पु पशयासनः।॥५०॥ 
य्ञोऽनधीतशाखतेनाऽऽपन्ञानदरन्यः । गुरुतेदान्तवाक्यारथं इदमेव न मवलेवे- 

तिविपयैयटपा नासिक्यवद्धिरथरद्धा तद्वानश्रदधानः । इदमेवं मवति न वेति सर्वत्र 
सेशयक्रान्तवित्तः पशयात्मा विनदयति खाथाद्धष्टो मवति । अज्ञशाश्रदधानश् 
विनरयतीति पशयात्मपिक्षया न्यूनत्वकथनार्थं चकारा्यां तयोः प्रयोगः । कुतः, 
सृशायात्मा हि सवतः पापीयान्यतो नायं मनुप्यशोकोऽसि वित्तार्भनायभावात्, न 
परो रोकः स्वमेक्षादिधरमज्ञानायमावात्, न सुखं मोननादिक्तं संरायात्मनः पत्र 
पदेहाकरन्तचित्तस्य । अन्ञस्याश्रदधानस्य च परो छोको नसि मनुष्यदोको भोजना- 
दिपुखं च वतते । संशयात्मा तु तितयहीनलिन पवतः पापीयानिल्थः ॥ ४० ॥ 

भ्री° दी ०--्तानाधिकारणमुक्वा तद्विपरीतमनधिकारिणमाह--अ्धरेति । 
अज्ञो गृपदिष्टाथानभिन्तः कर्थविञ्त्नि जतिऽप्यश्रदधानश्च जातायामपि श्रद्धायां 
ममेदं पिष्यद्वा न वेति संशयाक्रानचित्तश्च नर्यति खाथीद्धर्यति । एषु त्रिष्वपि 
सैशयाता स्वया नदयति । यतस्तप्याये लोको नापि धनार्जनविवाहायतिद्धः । न च 
पोकः, धभेस्यानिष्पत्तेः । न च सुखं संशयेनैव मोगस्याप्यसंमवात् ॥ ४० ॥ 

प० ठी०--एतादृशस्य सर्वानथेमूटस्य संशयस्य निराकरणायाऽऽतमनिश्वयमुपायं 
वद्ननष्यायद्रयोक्ां पुपर ममिकामेदेन कमज्ञानमयीं द्विविधां त्रहमनिष्ठमुपपरहरति- 

यगरस्तन्यस्तकमाण ्नानपाहत्प्तराधम् ॥ 

जत्मवन्त न कमाण निबध्नान्त धर्नजय ॥ ५३ ॥ 
योगेन भगवदाराधनटक्षणपतमत्दुद्धिषूपेण न्यस्तानि मगवति परमिताति 

कर्माणि येन | यद्रा परमयेदरीनलक्षणेन योगेन संन्यस्तानि लक्तानि कमांणि येन 
तं योगपतन्यप्तकमोणम् । संशये सति कथं योगपरन्यप्तकमेत्वमत आह--ज्ञानप- 
चपरय ज्ञानिना ऽऽत्मनिश्वयलक्षणेन च्छ्रः संशयो येन तम् । विषयपरवशत्वद्ध- 

पप्रमादे सति कृतो ज्ञानोतपतिरिित आह-आत्मवन्तमप्रमारिनं सवदा प्रावधा- 
नेम् । एतादृशमप्रमारित्वेन ज्ञानवनतं ज्ञानपछितपतरयत्वेन = योगपरन्यस्तकमीणं 
कर्माणि छोकपमह।थाति वृथाचेष्टाखूपाणि वा न निबधननि अनिष्टमिष्टं मिश्रं वा शरीर 
नाऽऽरमनते हे धनंनय ॥ ४१॥ 



१६० पपुसूदनसरखतीश्रीपरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता- [अर्ल ०१२] 

. श्री० दी०-अध्यायदवोक्तां पृवीपरमूमिकामेदेन कर्मज्ञानमयीं द्विविधां बहम- 
निषठामुपसंहरति योगेतिद्राभ्याम्- योगेन परमेश्वराराधनरूपेण तक्िन्पंन्धस्तानि 
समितानि कमीणि येन तं कर्माणि खफडेन निघ्नति । अतश्च ज्ञानेनाकजत- 
ोपेन संछिनः संशयो देहायभिमानलक्षणो यस्य तं चाऽऽत्मवन्तमप्रमादिनं कर्माणि 
छोकप्॑महा्थानि घ्वामाविकानि वा न निवध्नन्ि ॥ ४१॥ 

१9 दी ०-यसादेवम्- 

तस्मादज्ञानममतं हृस्सथं ज्ञानापिनाऽऽसमनः ॥ 
रिच्वेनं सैशयं योगमातिषटोततिष्ठ भारत ॥ ४२॥ 
हति श्रीमहाभारते रातसाहस्यां संहितायां वेयासि- 

क्यां मीष्मपवेणि श्रीमद्गवदीतासुपनिषत्सु 
जह्मवियायां योगशाखे श्रीकृष्णाजेनस- 

वादे ब्रह्मापेणयोगो नाम चतु- 
ऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

अन्नानादविवेकात्प॑मृतमुत्पन्नं दतस्य हृदि बृद्धो स्थितं, कारणस्याऽऽश्रयस्य च 
साने शतुः सुखेन हन्तं शक्यत इत्युमयोपन्याप्तः । एनं सवानरथमृचमूतं संशयमात्मनो 
ज्ञानाप्िनाऽऽत्मविषयकनिश्चयखड्गेन च्छिखा योगं पम्य्दश्चनोपायं निष्कामक- 
मोऽऽतिष्ठ कुर । अत इदानीपुततिष्ठ युद्धाय हे मारत भरतवं जातस्य युद्धो्यमो न 
निष्फङ इति मावः ॥ ४२ ॥ 

स्वस्यानीशत्ववाधेन यक्तिश्रद्धे दृदीकृते । 
धीहितुः कनिष्ठा च हरिणेहोपसंडता ॥ १ ॥ 

¢ > (= 

इति श्रीमत्परम्हसपरिानकावायेश्रीविशश्वरसरस्वतीश्रीपादरिप्यश्रीमधु- 
¢ ९ 

परदनप्तरस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्वौतागृढाथदीपिकायां [ 
ब्ह्मापणयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

 श्री° दी°--यस्मदिवम्- तस्मादिति । आत्मनोऽज्ञनेन संमृतं हदि स्थित- 
मेनं सशय क्षोकदिनिमित्तं देहात्मविषेकन्ञानखड्गेन च्छित्वा परमासन्ञानोपायमूतं 
कमयोगमातिष्ठाऽऽश्रय । तत्र च प्रथमं प्रस्तुताय युद्धायोततिष्ट हे मारतेति क्षश्रियत्वेन 
युद्धस्य धभ्य्॑वं दितम् ॥ १२ ॥ 

१ ख. ग१्.@,. ज. सष, इतेष ! इ, ततश + 



[अ०्पुे०१ श्रीपद्धगवह्वीता । १६१ 

पुमवस्थारिमेदेन क्ज्ञानमयी द्विधा । 
निष्ठोक्ता येन तं बन्दे शौरि पशयपंछिदम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीपुबोधिन्यां दीकायां श्रीषरसामिविरचितायां 
र 

ज्ञानयोगो नाम चतुर्थोऽध्यायः ॥ ४ ॥ 

अथ पञ्चमोऽध्यायः । 

प० दी ०--अध्यायाम्यां कृतो द्वाभ्यां निणयः कर्मबोधयोः । 
कमैतत्यागयेोद्वीभ्यां नणयः क्रियतेऽधुना ॥ 

तृतीयेऽध्याये ५ ज्यायप्ती चेत्कमणस्ते ” इत्यारिनाऽरनेन प्रष्टो मगबान्न्ा 
जकमेणोगिकस्पपतमुचयापंमवेनाधिकारिमेदव्यवध्यया “ रेके ऽप्षिद्धिविधा निष्ठा पुरा 
प्रोक्ता मया » इत्यादिना निणेयं क्तवान् । तथा चाज्ञाधिकार्किं कम न ज्ञनेन 
सह समुच्चीयते तेजस्तिमिरयोरिव युगपदपमवात्कमाधिकारहेतुमेदवुच्यपनोदकत्वेन 
ज्ञानस्य तद्विरोधित्वात् । नाप विकर्प्यते, एकार्थत्वामावात्, न्ञानकारयस्यान्नानना. 
दास्य कमणा कतमराक्यत्वात् “तमेव विदित्वाऽति मस्येति नान्यः पन्था विदतेऽय- 
नायः इति श्रुतेः । ज्ञनि जति तु कमेकार्थं नारेक्यत एकेतयुक्तं “यावानयं उदपान" इलत्र | 
तथा च ज्ञानिनः कमांनधिकारे निश्चिते प्रारञ्धकमेवशाष्थावेष्टख्पेण तदनुष्ठानं वा 
सवेकमप्तन्यापतो वेति निर्विवादं चतुर्थं निर्णीतम् । अन्तेन त्वन्तःकरणड्द्धिद्रार ज्ञानो- 
त्पत्तये कमाण्यनुष्ेयानि ““ तमेतं वेदानुवचनेन बराह्मणा विविदिषन्ि यज्ञेन दानेन 

तपप्ाऽनाराकेन' इति श्रुतैः, “पव कमांसिद पाथ ज्ञाने परिसमाप्यते" इति ममवद्रच- 

नाच । एवं सर्वकमीणि ज्ञानार्थानि । तथा सर्वकरमन्याप्तोऽपि ज्ञानार्थः श्रूयते-“एत- 
मेव प्रत्राजिनो छोकमिच्छन्तः प्र्रनन्ति, '” “शान्तो दन्त उपरतस्तितिधुः समाहितो 
म॒त्वाऽऽतमन्येवाऽऽत्मानं पयेत्," 'त्यनतैव हि तज्ञेयं लयक्तः प्रत्यक्परं पदम्," "शत्या. 
नते सखद्ःखे वेदानिमं लोकमम च पारैत्यज्याऽऽत्मानमनिच्छेत्,” इत्यादौ । तत्र करम- 
तत्यागयोरारादपकारकपनिपलयोपकारकयोः प्रयाजावघातयोखि न समुच्चयः पंमवति 
विरद्धत्वेन योगपदयामावात् । नापि कमेतत्यागयोरालन्नानमा्रफषटवेनेकार्थत्वादति- 
राजयोः षोडरिप्रहणाम्रहणयोरि विकरः स्यात्, द्वारमेदेनेकाथंत्वामावात् । कर्मणो 
हि पापक्षयरूपमदृष्टमेव द्वार, सेन्याप्तस्य तु सर्वविक्षेपामविन विचारावप्तरदानख्ं 
हष्टमेव द्वारं, नियमापुवं तु दृष्टप्तमवायित्वादवधतादाविवं न प्रयोजकम् । तथा चाद- 

१६, ङ, च, छ. कसते । 
४१ 



१६२  परधुमूदनसरस्तीश्रीधरस्ामिकृतटीकाभ्यां समेता-[अ ०५ ०१] 

टारभ्टा्भयोरारादुपकारकपरनिपत्योपकारकयोरेकप्रधाना्थत्वेऽपि विकर्षो नासेव, 
प्रयाजावधातादीनामपि तवपरसङ्गात् । तस्मात्कमेणोमयमप्यनुष्ठेयम् । तत्रापि सन्याप्ता- 
नन्तरं करमानुष्टानं॑चेत्तदा परिलक्तपू्वश्रमखीकारेणाऽऽहूढपतितत्वात्कमानधिका- 
रितं प्राक्तनसन्यतयरथ्यं च तस्यादष्टा्थत्वामावात् । प्रथमङ्रतपन्यासेनैव ज्ञानाधि- 
कारम तदुत्तरकाटे कमानुष्ठानवेय््यं च .। तस्मादादौ मगवद्पैणवुद्या तिष्कामक- 
मातुषठानादन्तःकरणङ्दधौ तत्रेण वैराग्येण विविदिषायां दृढायां सवैकरमेपेन्याप्तः श्रव- 
णमननादिरूपवेदान्तवाकयविचाराय कतव्य इति भगवतो मतम् । तथा चोक्तम्- “न 
कर्मणामनारम्मतष्करम्यं पुरषोऽशरुते ” इति। वक्ष्यत च-- 

८ आररुकषोनेर्योगं कमं कारणमुच्यते । 
योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ” इति ॥ 

क 0 गोऽ ्रीवेराग्यपूविका विविदिषा । तदुक्तं वािककरिः- 
¶~५ | $ 

¢ प्र्यमिविदिषापिद्धये वेदानुवचनादयः। 
्रह्ावाप्ते तु तत्याग इप्न्तीति शरुत्मखात् इति ॥ 

9 

स्मतिश्च-“ कषायपक्तिः कमाणि ज्ञानं तु परमा गतिः। 
कषाये कमभि प्रे तते ज्ञानं प्रवते ” इति ॥ 

मोक्षघर्मैच-“ कषायं पाचयित्वा च प्रेणीस्यानेषु च चिषु | 

प्रननेच परं स्थानं पारिव्राज्यमनुत्तमम् ॥ 
मावितैः करणेश्वायं बहुप्॑ारयोनिषु । 
आप्तादयति डद्धात्मा मोक्षं वे प्रथमाश्रमे ॥ 
तमाप्ता्य तु मुक्तस्य दृष्टाथ॑स्य विपश्चितः | 
तिष्वाश्चमेषु को न्वर्थो भवेत्परमभीप्पतः ” इति ॥ 

मोक्षं वैराग्यम् । एतेन करमाक्रमपन्यापौ द्वावपि दर्शितो । तथा च श्रतिः--^ ब्रह्मचर्यं 
समाप्य गृही मेदहादरनी मृत्वा प्रननेधदि वेतरथा ब्हमचर्यदेव प्र्नदहाद्वा वनाद 
यदहुरेव विरजेत्तदहरेव प्रननेत् " इति । तप्मादन्ञस्याविरक्ततादशायां कर्मानुष्ठान 
मेव । तस्येव विर्ततादशायां सेन्याप्तः श्रवणाच्वपतरदानेन ज्ञानार्थं इति दजशामेदेना- 
ज्ञमधिकृयेव कमेतस्यागै व्याख्यातुं पञ्चमपष्ठावभ्यायावारम्येते । दिद्रत्पन्यापस्तु 
ज्ञानबरादथंिद्ध एषेति संदेहामावान्नात्र विचायते । तमैकमेव जिन्ञापुमन्ञं प्रति 

१ कृ, कमेभ्यो । 



[अ ०५० १-२] भ्रीपद्धगवद्रीता । १६३ 

स्ानाथतलेन करमतत्यागयोरविधानात्तयोश विरुद्धयोधरुगपदनुष्ठानापतमवान्मया जिज्ञासुना 
किमिदानीमनुष्टेयमिति संदिहानः- 

£ 

भरन उवाच- 
9 र £ $ अ + शं क 

सन्यास कर्मणां कृष्ण पुनय च शपाप्र ॥ 
[२ ५ हि (कय कस 

यच्छ्रय एतयारकं तन्म बरूहि सुनाच्तम् ॥ १॥ 
हे कृष्ण स॒दानन्दद्प मक्तदुःखकषणेति वा । कर्मणां यावम्जीवादिश्तिविहितानां 

निलयानां नेमित्तिकानां च न्यां लागे जिज्ञसुमं प्रति कथयप्षि वेदमुखेन पुनस्त- 
द्विरुदधं योगं च कमीनृष्ठानष्पं दपि “ एतमेव प्रवाजिनो टोकपिच्छन्तः प्रन 
नन्ति ” (तमेतं वेदानुवचनेन ब्रह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन” इत्यादिवाक्यद्वयेन, 

“निराजचीयैतवित्तात्मा त्यक्तप्वैपरिप्रहः। 
० क क शारीरं केवठं कमं हुर्वत्नाऽऽप्रोति कििषम्” 

“छितैनं संशयं योगमातिष्ठो्तष्ठ मारत” इति गीतावाकयद्रयेन वा 1 ततैकमन्ं 
प्रति कर्मतच्यागयोषिधानादयुगपदुभयानुष्ठानाप्तमवदितयोः कमेतत्यागयोभैध्ये यदेकं श्रेयः 
पररस्यतरं मन्यते क्म वा त्यागं वा तममे ब्रूहि पुनिधितं तव मतमनुष्ठानाय ॥ १॥ 

श्री० ०--+ निवाय सदाय जिष्णोः करमपतन्याप्तयोगयोः | 
जितेद्धियस्य च यतेः पृश्चेम मृक्तिम्रवीत् ॥ १ ॥ 

अज्ञानपषमूतं पशं ज्ञाना्िना छित्वा कमयोगमातिषठत्युक्तं तत्र पएूरवापरकिरोषं - 
न्वानः-अञ्ुन उवाच-संन्यासपिति। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्" इत्यादिना “र्व कर्मा- 
विं पाथ ” इल्यादिना च ज्ञानिनः कमेपन्याप्तं कथयति । ज्ञानिना संशयं छता 
योगमातिष्ेति पुनर्योगं च कथयति | न च कमनयाप्तः कर्मयोगशरेकयिकदैव समवतः, 
विरुद्धखशूपत्वात् । तस्मदेतयोमेध्य एकिन्नुष्ठतम्ये ति मम यच्रेयः भ्रेषं सुनि- 
धितं तदेकं ब्रूहि ॥ १ ॥ 

पर० दी०-एवमजुनस्य प्रश्रे तदुत्तरम्- 

श्रीमगरवानुबाच- 
संन्या्तः कर्मयोगश्च निःमरेयसकरावुभो ॥ 
तयोस्तु कमसन्यसाकर्मयोगो विशिष्यते ॥ २॥ 

+ अयं शकः क, पुस्तक एव दद्यते । 

१ ख्, पहि कथय ॥ १ ॥ 



१६४ मधुमदनसरसतीश्ीधरस्वामिदृती काभ्यां समता-[अ०्पने०२-४) 

निःशरेयप्तकरौ ज्ञानोतपत्तिहेतुतवेन मेोक्षोपयोगिनौ । तयोस्तु करमसंन्याप्ादनधिका- 
रिकतात्कमयोगो विरिष्यते श्रेयानधिकारपंपादकतेन ॥ २ ॥ 

श्री° दी ०--अ्रोत्तरम्-श्रीभगवानुवाच-संन्यास इति । अयं मावः-नहि 
वेदान्तवे्यात्मतच्िदं प्रति क्मेयोगमहं बरवीमि । यतः पूर्वोक्तेन संन्याततेन विरोधः 
स्यात्, अपि तु देहात्माभिमानिनं त्वां बन्धुवधादिनिमित्तशोकमोहादिङृतमेनं संशयं 
देहात्मविवेकनज्ञानाप्तिना शिचा परमात्मज्ञानोपायमूतं कमैयोगमातिषठेति अवीमि । कम 
योगेन(ण) शद्धवित्तस्य चाऽऽत्मतत््न्ञाने जति सति तत्परिपाकार्थं ज्ञाननिष्ठाङ्गत्वेन 
संन्याप्तः पृमुक्तः । एवं सलङ्गप्रधानयोविकद्पायोगात्पन्यापरः कमेयोगश्चेयेतावुमावपि 
पूमिकमिदेन पमुचितवेव निःश्रेय प्ाघयतः, तथाऽपि तु तयोर्मध्ये कर्॑पन्याप्तास्त- 
काकशात्कमेयोगो विशिभ्यते विशिष्टो मवति ॥ २॥ 

प° दी०-तमेव कम॑योगं स्तोति चिमिः- 

ज्ञेयः प निदयपन्यापी योन दैषि न काङ्क्षति ॥ 
निदेहा हि महाबाही सुखं बन्धा्ममुच्यते ॥ ३ ॥ 

स॒ कमणि प्रवृत्तोऽपि निलयं संन्याप्रीति ज्ञेयः। कोऽप यो न द्वेष्टि मगवदर्पणुच्या 
क्रियमाणे करम निष्फतवश्ञङ्कया । न काङ्क्षति स्वगादिकम् । निदद्रौ रागद्वेषरहितो 
हि यप्मात्मुखमनायापेन हे महाबाहो बन्धादन्तःकरणादु द्विर्षाज्जानप्रतिबन्धात्- 
मुच्यते निल्यानि्यवस्तुविवेकादिप्रकर्पण मुक्तो भवति ॥ ६ ॥ 

श्री ° दी ०--कृत इत्यपेक्षायां सन्यापित्वेन कर्मयोगिनं स्तवंसतस्य शरेषठतवं द्री- 
यति-ज्ञेय इति । राण््ेषादिराहिलेन परमेश्वराथं कर्माणि योऽनुतिष्ठति प॒ नित्यं 
कमानुष्टानकषेऽपि संन्यापीव्येवं ज्ञेयः । तत्र हेतुः--निषटद्रौ रगद्रेषादद्वद्शुन्यो 
हि शुद्धचिततो ज्ञानद्वारा पुखमनायापेनेव बन्धात्संपतारात्प्मुच्यते ॥ ३ ॥ 

"© 

५, 

पण दी०-ननु यः कर्मनि प्रवृत्तः प्त कथं संन्याप्ठीति ज्ञातव्यः कमेतत्यागयोः 
खरूपविरोधात्, फरैक्यात्तयेति चेत्, न खूपतो विरुद्धयोः फठेऽपि विरोधस्यौचि- 
त्यात् । तथाच निःश्रेयप्तकरावुमाविलनुपपत्नमिलाराङ्वाऽऽह- 

सास्ययोग परथग्बाराः ्रवदृन्त न पण्डिताः ॥ 
एकमप्यास्थितः सम्यगरपयो विन्दते फम् ॥ ९ ॥ 

मस्या सभ्यगात्मवुद्धिस्तां वहतीति ज्ञानान्तरङ्गपाधनतया सांख्यः पंन्याप्तः | 
५ ¢ = | [कप योगः पूर्वोक्तः कमयोगः । तौ एयविरुद्रफटौ वादाः शाक्चा्थविवेकन्ानशुन्याः प्रव- 

१क,ग.घ्. इ, च.,छ.ज, क्ष, जन, शिष्टो} २ क, श्न, श्टेव् नेः । 



[अ०५्ो०५] श्रीपद्धमवहीता । १६५ 

दन्ति न पण्डिताः । किं तेर पण्डितानां मतम् । उच्यते--एकमपि सन्याप्रकम॑- 
णोमेध्ये सम्यगास्थितः खाधिकारानुर्येण सभ्यग्यथाशाख कृतवान्पनुमयोविन्दते 
फटं ज्ञानोत्पतिद्ररिण तिःश्रेयपमेकमेव ॥ ४ ॥ 

श्री° टी ०--यस्मदेवमङ्गप्रधानत्वेनोमयोरवस्थामेदेन कमप्मुचयोऽतो विक- 
स्पमङ्गीकृत्यो+भयोः कः श्रेष्ठ इति प्रभो ऽज्ञानिनामेवोचितो न विवेकिनामिाह-- 
साख्ययागापति । पा्यरागव्दन ज्ञाननिष्टवाचिना तदङ्ग सन्यास उक्षयति। 
संन्यापतकर्मयोगविकफल सनो परयक्छतन्त्ाविति बाडा अज्ञा एव प्रषदनिि नतु 
पण्डिताः | तञ्च हेतुः-अनयोरेकमपि स्म्यगासित आश्रितः सन्रुमयोरपि फं 

प्रप्नोति । तथाहि--कर्मयोगं सम्यगनुतिष्न्रदधचित्तः प्ज्ज्ञनद्वारा यदुभयोः फं 
करव्यं तद्धिन्दति । संन्यासं परम्यगासियितोऽपि पमनषटितस्य कभयोगस्यापि परम्प- 
रया ्ञानद्रारा यदमयोः फं केवस्यं तद्विन्दतीति न प्रथक्फरत्वमनयोरिलथंः ॥ ४ ॥ 

म० टी०-एकस्यानुष्ठानात्कथमुमयोः फं विन्दते तत्राऽऽह-- 
५. द, क ड क भ, क 

यत्पाल्यः प्राप्यते स्थानं तवागरराप मम्यते ॥ 

एकं सास्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥ ५॥ 
सांस्थेज्ञाननिठः सन्यापिभिरेहिककममीनुष्ठानयुन्यत्वेऽपि प्राग्मवीयकममिरेव सस्छृ- 

त्तःकरणः श्रवेणारपविकया ज्ञानारनषहया यद्प्र्तद्ध स्थान तिष्टत्ववाल्मनतु कद् 9 

पि च्यवत इति व्युत्पत्या मोक्षास्यं प्राप्यत आवरणामावमात्रेण इम्यत इव निल. 

प्रा्त्वात्। योगैरपि मगवदपणवुद्धया फङामिपरविराहिलेन कृतानि कमणि 

राच्चीयाणि योगास्ते येषां सनि तेऽपि योगाः । अशेजदित्वानमत्वर्थ।योऽच्प्रययः । 

तर्योगिमिपि सचदयद्धया संम्यापतपू्मकश्रवणदिपुरःपतरया ज्ञाननिष्ठया वतमाने भवि- 
ष्यति वा जन्मनि प्पत्स्यमानया तत्स्थानं मम्यते । अत एकफरत्वादेकं सस्यं च 

योगं च यः परयति प्त एव प्म्यक्परयति नान्यः | अयं मावः--येषां संन्याप्त- 
पूर्वक ज्ञाननिष्ठा ददते तेषां तयेव दिङ्गेन प्ाजन्मपु भगवद्पितकमेनिष्ठाऽनुमीयते । 
कारणमन्तरेण कार्योतत्ययोगात् 1 तदुक्तम्-- 

८८ यान्यतोऽन्यानि जन्मानि तेषु नन कृतं भवेत् । 
य॑त्कृत्ये प॒रषेणेह नान्यथा बरह्मणि स्थितिः "' इति ॥ 

एवं येषां मगवदपितकमनिष्ठ दयते तेषां तथेव दिङ्गिन माविनी सन्यापतपुष- 

ज्ञाननिष्ठाऽनुमीयते सामभ्यः कार्याग्यमिचारित्वात् । तस्मादज्ञेन युपृश्षुणाऽन्तः 

+ क, पुस्तकातिरित्तपुस्तकरेषु “ उमयेरेकः शरेष्ठः इति पाठो वतते । स चायुक्तः । 
षयवा वी

रि 

१ कृ, स्छर<५ , 



१६६ पपरुसृदनसरस्वतीभरीधरस्वामिहतदीकाभ्यां समेता-[ अ"पे०६] 
(५. 

करणङुद्धये प्रथमं कर्मयोगोऽनु्ेयो न तु प्तन्याप्तः । प तु वेराग्य्ततरतायां खयमेव 
मविष्यतीति ॥ ९ ॥ 

श्री° दी०-एतदेव स्फुटयति--यत्सांख्योरिति । सांस्थज्ञाननिषठैः संन्यापि- 

मिर्यत्स्थानं मोक्षाख्यं प्रकर्षण साक्षादाप्यते, योगेरिलत्राश्ेआदित्वानव्वर्थीयोऽचप- 
त्ययो द्रष्टव्यः । कमेयोगिभिरपि तदेव ज्ञानद्वारेण गम्यतेऽवाप्यत इत्यथः । अतः 
संस्थं च योगं चैकफर्त्वेनेकं यः पदरयति स एव सम्यक्पदयति ॥ ९ ॥ 

प° दी०-अशुद्धान्तःकरणेनापि सैन्याप्त एव प्रथमं हरुतो न क्रियते ज्ञाननिष्ठा- 
हेतुत्वेन तस्याऽऽवदयकत्वादिति चेत्ततराऽऽह-- 

सेन्यापस्तु महागहो दुःखमाप्तुमयोगतः ॥ 
योगयुक्तो मुनित्रह्य नचिरेणाधिगच्छति ॥ ६ ॥ 

अयोगतो योगमन्तःकरणशोधकं शाच्ीयं कमीन्तरेण हठदिव यः कृतः संन्याप्त; 
सत॒ दुःखमाप्तुमेव भवति अशद्धान्तःकरणत्वन तत्फर्प्य ज्ञाननिष्ठाया अप्तमवात् | 

शोधके च करमण्यनधिकारात्कर्म्रद्मोमयथरष्टत्वेन प्रमप्ंकटापत्तेः । कर्मयोगयुक्तस्तु 
शुद्धान्तःकरणतन्पुनिमैननशीष्ः सेन्यापी मूत्वा ब्रह्म सलज्ञानादिरक्षणमात्मानं नच. 
रेण शीघरमेवाधिगच्छति सक्षाच्करोति प्रतिनन्धकामावात् । एतचोक्तं प्रगिव-- 

«८ न कर्मणामनारम्पातेष्कम्यं पुरषोऽश्ते । 
न च संन्यप्तनादेव द्धि समधिगच्छति ” इति ॥ 

अत एकफटवतेऽपि कर्मन्याप्तात्करमयोगो विरिष्यत इति यत्प्रागुक्तं तदुप. 
पन्नम् ॥ ६॥ 

भ्री० टी०-यदि कमेयोगिनोऽप्यन्ततः सेन्य्तिनैव ज्ञाननिष्ठा तर्हि 
आदित एव संन्याप्ः कतुं युक्त इति मन्वानं प्रयाह- सन्यास इति । अयोगतः 
कमेयोगं विना सेन्याप्तः प्रापु दुःखं दुःखहेतुरशक्य इयथः । चित्तरुच्यमावेन 
ज्ञाननिष्ठाया अप्ंमवात् । योगयुक्तस्तु शुद्धचित्ततया मुनिः संन्याप्ी मूत्वाऽचिरेणेव 
ब्रह्माधिगच्छति अपरोक्षं जानाति । अतशित्तशद्धेः प्राकर्मयोग एव संन्यापताद्विशि- 
प्यत् इति पूर्वोक्तं सिद्धम् । तदुक्तं वातिकङ्दिः- 

¢ प्रमादिनो बहिशित्ताः पिह्नाः कटहोत्सुकाः । 
म॑न्यापिनोऽपि द्यन्ते देषसंदूषिताशयाः ” इति ॥ ६ ॥ 

म० दी०--ननु कर्मणो बन्धहेतुतवा्ोगयुक्तो मुनित्रयाधिगच्छतीलनुपपन्नमि- 
लत आह-- - 

१, ग. घ. इ, च,छ, न्ष, ज, 'दित्वेन मत्र ।२ ख, ला नचि । 



[भ ०शो००-९] श्रीपद्धगवहरीता। १९७ 

यागरक्तो विशयुद्धास्मा विनितासा जितद्धियः॥ 
सविभूतात्पमूतात्मा द्ुवन्नाप न इप्यत ॥ ७॥ 

मगवदपणफटामिपिराहियादिगुणयुक्तं शाल्लीयं कप योग इत्युच्यते| तेन योगेन 
युक्तः पुरूषः प्रथमं विशुद्धात्मा विद्धो रजस्तमोम्यामकटुषित आतमाऽन्तःकरणष्पं 
स्वं यस्य स तथा । निमेखान्तःकरणः सन्विनितात्मा खवशीकृतदेहः। तते भितेन्द्ियः 
स्वरीक्ृतपेबाहयन्द्रियः । एतेन मनूक्तखिदण्डी कथितः, 

८८ वाग्दडोऽथ मनोदण्डः कायदण्डस्तथेव च । 
यप्येते नियता दण्डाः सर बिदण्डीति कथ्यते " इति ॥ 

वागिति बाह्यन्धियोपरक्षणम् । एतारङ्रस्य तत्वन्ञानमवरयं मवतीलाह--पव- 
भृतात्ममूतात्मा सवेमूत आलमूतश्वाऽऽत्मा खरूपं यस्य स्त तथा । नडानडात्मकं 
सवैमात्ममात्रं पश्यकित्यथेः । सर्वषां मूतानामत्ममूत आत्मा यस्येति व्याख्याने तु 
सवैमूतातमेत्येतवतेवाथलामादातममूतेलयधिकं स्यात् । सरवालपदयोजेडानडपरत्वे तु 
समञ्ञपम् । एतादृशः परमाथदस्ीं कुवैचपि कर्माणि परदछ्या न छिप्यते तेः कमैमिः 
खदा तदभावादिलथेः ॥ ७ ॥ 

श्री दी ०--क्मेयोगादिक्रमेण ब्रह्मापि सलपि तदुपरितनेन कमेणा बन्धः 
स्यदेवेत्याशङ्कधाऽऽह-- योगयुक्त इति । योगेन युक्तोऽतो विशुद्ध आत्मा चित्त 
यस्यात एव विनित आत्मा शरीरं येन । अत एव जितानीद्धियाणि येन । ततश्च 
सर्वषां भूतानामात्ममूत आत्मा यस्य प टोकपगहार्थं स्वामाविकं वा कमे वेचि न 
दप्यते तेने बध्यते ॥ ७ ॥ 

प° री०-एतदेव विवृणोति दाम्याम्- 

नेव रिंचिरोभीति युक्ती मन्येत तवित ॥ 
पश्यञ्थुण्वन्स््शञ्चितरत्रश्रनच्छन्स्पञधप्तन् ॥ ८॥ 

# # ^ क्र 

प्रटपाचस्नन्ग्रहनत्रान्सषात्रामषन्नाप॥ 

इृद्दियाणीद्धियार्थेषु वतेन्त इति धारयन् ॥ ९ ॥ 
चक्वरादिततनेन्दियैवागािकर्मेन्ियेः प्राणादिवायुमेदैरन्तःकरणचतुष्टयेन च तत्त- 

चेष्टासु क्रियमाणासु इन्दियाणीन्धियादीन्येवेन्धियार्थेषु खश्ठविषयेषु वतैनते प्रवर्तन्ते 
च 0 क 

न त्वहमिति धारयन्नवधारयननैव किंचित्करोमीति मन्येत मन्यते तत्ववितपरमार्थदशीं 
युक्तः समाहितचित्तः । अथवाऽऽरौ युक्तः कर्मयोगेन(ण) पश्चादन्तःकरणशुद्धिद्रेण 
त्वविद्रता नैव करंचित्करो सीति मन्यत इति सन्धः । तत्र ददनश्रवणस्पनघा- 



१६८ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०५ ०१०] 

ण्ञानानि चकषुः्रोचत्व्ाणरपरनानां पञ्चत्ानेद्धियाणां व्यापाराः पयज्छरणवन्छुशच- 
चिघ्रचश्ननित्युक्ताः। गतिः पादयोः । प्रापो वाचः । विपर्गः पायुपस्थयोः । ग्रहणं 
हस्तयोरिति पञ्च कर्मन्दियम्यापारा गच्छन्प्ररपन्विसृनन्गृहननित्युक्ताः । शवप्निति 
पराणादिपश्चकस्य व्यापारोपरक्षणम् । उन्मिषतनिमिषनिति नागकूमादिपञ्चकस्य } स्वप- 
तिलयन्तःकरणचतुष्टयस्य । अरथकरमवदशात्पाठक्रमं भङ्क्त्वा ्यास्धाताविमो छोकौ । 
यप्मात्प्वव्यापरिष्व्यात्मनोऽकतैत्वमेव परयति अतः दरुव्नपि न दिप्यत इति युक्त 
मेवोक्तमिति माः ॥ < ॥ ९ ॥ 

भ्री° दी ०--कम दरव्॑नपि न रिप्यत इलेतद्विल्द्रमिलयाशङ्कय कत्वामिमाना- 
भावान्न विरुद्धमित्याह-- नैवेति द्वाभ्याम् । कर्मयोगेन(ण) युक्तः क्रमेण तच्वचिद्भत्व 
दर्धनश्रवणादीनि कुव्षीन्दियाणी द्धियर्थेषु वतेन्त इति धारयन्बुद्या निश्चित्य किंचि- 
दप्यहं न करोमीति मन्येत मन्यते । तत्न दशनश्रवणस्पशेनावघ्राणानानि चक्षरादि- 
जञनन्द्रियन्यापाराः । गतिः पादयोः । स्वापो बुद्धेः । श्वाप्तः प्राणस्य । प्र्पनं वागि- 
नदियस्य । विप्रशः पायुपस्थयोः । महणं हस्तयोः । उन्मेषणनिमेषणे कृमास्यप्राण- 
स्येति विवेकः । एतानि कर्माणि कुर्वन्नपि अमिमानाभावाद्र्यविन्न. हिप्यते । तथाच 
पारमर्ष पूत्रमू-“ तदधिगम उत्तरपूवावयोरछेषविनारो व्यपदेशात् ” इति 
॥ ८ ॥ ९॥ 

प° दी०-तहोविद्रान्कतैत्वामिमानािप्येतैव तथाच कथं तस्य सन्यापतूरविका 
ज्ञाननिष्ठा स्यादिति तत्राऽऽह- 

्हमण्याधाय कृमाणि सङ्क यक्ला करोति यः॥ 
र्प्यते न स॒ पापेन पद्यप्रमिवाम्भसा ॥ १०॥ 

ब्रह्मणि परमेश्वर आधाय समप्यं सङ्खं फञामिरापं लक्त्वेश्रार्थं मल इव स्वाम्यर्थ 
स्वफटनिरपेक्षतया करोभीत्याभिप्रयेण कर्माणि छोकिकानि वैदिकानि च करोति यो 
ठिप्यते न स॒ पपिन पपपुण्यात्पकेन कर्मणेति यावत् । यथा पद्यपत्रमुपरि प्रक्षिप 
नाम्मप्ता न सिप्यते तद्वत् । भगवदपणबद्धयाऽनुष्ठिते कमे बुद्धङद्धिफलमेव 
स्यात् ॥१०॥ 

भ्री° टी०-- तहिं यस्य करोमीत्यमिमानोऽसि तस्य कर्मैलेपो दुवरोऽविदचद्- 
चित्तत्वाच पेन्यापोऽपि नास्तीति महत्पंकटमापत्नमियाशङ्कयाऽऽह--त्रह्मणीति । 
ब्रह्मण्याधाय परमेश्वरे समप्यै तत्रे च सङ्खं ल्यक्त्वा यः कर्माणि करोति अपरौ 

१के.ख.घ्. छ. च. छ. ज, न्न. ज, 'ख्यातोभ्ये श्मेकः यः ।२ग. च, छ, 'लादयभि'। 



[अण्धश्नो° ११-१२] श्रीमद्धगवद्रीता । १६९ 

पापेन बन्धहेतुत्तया पापिष्ठेन पुण्यपापात्मकेन कर्मणा न दिप्यते यथा पद्मपत्रमम्मति 
स्थितमप्यम्भपता न प्यते तद्रत् ॥ १० ॥ 

पर दी °- तदेव विवृणोति- 

कायेन मना बुद्धया केवरुरिन्धियेरपि ॥ 
योगिनः कमं डुर्वन्ति सङ्क स्यक्लाऽऽतमश्चुद्ये॥११॥ 

कायेन मनसा बु्येद्धियेरापि योगिनः करिणः फरपङ्खं॒त्यक्ता कर्म 
कुवन्ति । कायादीनां सरवैषां विशेषणं कवेरिति । ईशरायैव कसेमि न् मम फटयेति 
ममताशुन्थेरित्यथैः । आत्मद्धये चित्तयुद्धवर्थम् ॥ ११ ॥ 

श्री दी ०-- बन्धकत्वामावमुक्त्वा मोक्षहेतुत्वं सदाचारेण द्चयति-ये- 
नेति । कायेन स्लानादि, मनप ध्यानारि, वृद्या तवनिश्वयादि, केव; कर्मामिनि. 
वेशरहितैरिन्दियश्च श्रवणकीतैनारिरक्षणें कर्मफटपङ्गं क्तवा चित्तरद्धये कर्मयोगिनः 
कम कुवन्ति ॥ ११ ॥ 

म० ठी०--कततवामिमानपाम्येऽपि तेनैव कर्मणा कथचिन्मुच्यते कश्चित्तु बध्यत 
इति वैषम्ये को हेतुरेति तत्राऽऽह-- 

१ 

युक्तः कर्मफ त्यक्खा शान्तिमाप्नोति नेष्टिकीम् ॥ 
१ वि @ दी 

अयुक्तः कामकारण एर सक्ता [नवध्यतं ॥ ३९॥ 
युक्त ईश्वरायेवेतानि कमाणि न मम फलायेत्येवमभिप्रायवानकर्मफरं त्यक्त्वा कर्मागि 

ुर्गञ्शान्ति मोक्षाख्यामाप्नोति नेठिकीं स्वशुद्धिनित्यानि्यवस्तुविवेकपतन्याप्ज्नान- 
निष्ठकरमेण जातामिति यावत् । यस्तु पुनरयुक्त ईशरायेवेतानि कर्माणि न मम फला- 
येल्यभिप्रायशरुन्यः सर कामकरेण कामतः प्रवृत्त्या मम फषायेवेद्ं कमै करोमीति फटे 
सक्तो निबध्यते कममिरमितरां सप्तारवन्धं प्राति ।, यस्मादेवं तस्माच्वमपि युक्तः 
सन्कमौणि कुर्विति वाक्यशेषः ॥ १९ ॥ 

श्री° दी ०-ननु तैनैव क्मेणा कश्चिन्मुच्यते कशचिहध्यत इति व्यवस्था कथमत् 
आह--युक्तं इति । युक्तः परमेश्वरैकनिष्ठः सन्कर्मणां फं त्यक्त्वा कमणि 
ुर्वत्रात्यनिकी शानि मोक्षं प्राप्नोति । अयुक्तस्तु बहिमुंखः कामकरिण कामतः 
रबर्या फ आपरक्तो नितरां बन्धं प्रामनोति ॥ १२॥ 

प° ठी०--असुद्धवित्तस्य केव्यत्सन्याप्ाच्कमयोगः श्रेयानिति पूर्वोक्तं प्रप- 
ञच्याधुना दद्धवित्तस्य पर्वकमन्याप्त एव श्रेयानित्याह - 

१क. ख, घ. ड. च. छ, ज. ज, (तंसस्वशु । 
२१ 



१७० पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरसापिषतदीकाभ्यां समेता-[अण५रो०११] 

सवकमा मनसा सन्यस्याञस्तं सुख वश्या ॥ 
नवहार पुरं दृहा नव वत्त कारयत् ॥ १३ ॥ 
द, ( क 

निलयं नेमित्तिकं काम्यं प्रतिषिद्धं चेति सवाणि कमणि मनप्ा कमेण्यकर्मं यः 
पदयेदिलपरक्तेनाकर््ात्म स्वरूपपम्यग्दश्षंनेन सन्यस्य परिलन्य प्ारन्धकर्मवशादासत 
तिष्ठत्येव । किं दुःखेन नेत्याह--पुखमनायापतन, आयाप्हेतुकायवाच्मनान्यापारशून्य- 
त्वात् । कायवाघ्बनां पि स्वच्छन्दानि कुतो न ग्याप्रियन्ते तत्राऽऽह- वी स्ववश्नी- 
कुतकायकरणपंधातः । काऽऽप्ते नवद्वारे पुरे द्रे श्रोत्रे द्रे चक्षुषी द्वे नाप्निके वे 
केति शिरसि सप्त दवे पायुपस्थास्ये अध इति नवद्वारविशिष्ट दहे । दही देहमिन्नात्म- 
द्रीं प्रवाप्तीव परगेहे तत्पूजापरिभवादिमिरप्रहष्यचवि षदन्नहं कारममकारशून्यसि- 
ति । अज्ञो हि देहतादात्म्यामिमानादेह एव न तु देही। स॒ च देहाधिकरणमेवाऽ5- 
त्मनोऽधिकरणं मन्यमानो ग्रहे ममावासने वाऽहमास इत्यभिमन्यते न तु देहेऽहमाप् 
इति मेददर्चनामावात् । संवातव्यतिरिक्तात्मदश्ञ तु सवैकरम्न्याप्री मेददरोनादेहेऽह- 
माप्त इति प्रतिपद्यते । अत एव देहादिग्यापाराणामविद्ययाऽऽत्मन्यक्रिये समारोपितानां 

विया बाध एव सरवकर्मन्याप्त इत्युच्यते । एतस्मदिवाज्ञवेशक्षण्याद्ुक्तं विशेषणं 
नवद्वरि प॒र आसत इति । ननु देदादिव्यापाराणामातमन्यारोषितानां नोन्यापाराणां 
तीरस्थवृक्ष इव विद्यया बाधेऽपि स्वन्यापारेणाऽऽत्मनः कतेत्वं देहादिग्यापारेषु कारयि 
तत्व च स्यादति नत्याह-- गव द्ुवन्न कारयन्; आस्त ईते स्वन्धः ॥ १६ ॥ 

श्री° टी०-- एवं तावच्चित्ुद्धिशुन्यस्य सेन्याप्तात्कमेयोगो विरिष्यत इत्य 
तत्प्पश्चितम् । इदानीं श॒द्धवित्तस्य सेन्याप्तः श्रेष्ठ इत्याह-सवेकमाणीति । वश्च 
यतचित्त; सवोणि कमणि विक्षेपकाणि मनप्ता विवेकयुक्तेन सन्यस्य सुखं यथा मव- 
त्येवं ज्ञाननिष्ठः पन्नासते । क्राऽऽ्त इत्यत आह-नवद्वारे नेत्रे नापतिके कर्णो मुखं वेति 
सप्त रिरोगतानि अधोगत दवे पायपस्यूपे इत्येवं नव द्वाराणि यसिमिस्लसिमन्प्रे पुरव- 
दहमवदन्ये देहे देद्यषतिष्ठते । अर्हकारामावादेव स्वयं तेन देहेन नेव कृवेन्ममकारा- 
मावाच्च न कारयन्नित्यविदराद्धवित्ताव्यवृत्तिरुक्ता । अविशयुद्धचित्तो हि संन्यस्य पुनः 
करोति कारयति च न त्वयं तथा । अतः सुखमास्त इत्यथः | १६ ॥ 

प० टी ०- देवदत्तस्य स्वगतैव गतिर्यथा स्थितौ सत्यां न मवति एवमात्मनोऽपि 
© + | > * + म, [घ [स 

क्त्वं कारयितृत्वं च स्वगतमेव सत्संन्यासे प्ति न भवतति अथवा नमपि तटमलिनता- 
क क 

दवद्वस्तुबृत्या तन्न नास्त्यवातं सदहापाहायाऽऽह--- 

१ क 

१ख. घ्. इ, छ, ज, इ. “मी भित. । 



[अ ०५ ०१४-१५] श्रीपद्धगवट्रीता । १७१ 

न केतृतं न कमाणि छोकस्य सजति प्रमः ॥ 
न केमफरुपंयोमं खमाषस्त॒ प्रवतते ॥ १९ ॥ 

लोकस्य देहादेः कतेतवं प्रभुरात्मा स्वामी न सजति त्वं करवत नियोगेन तस्य 
कारयिता न भवतीत्यथः । नपि छकस्य कमाणीप्िततमानि घटादीनि स्वयं सृजति 
कतोऽपि न मवतीत्येः । नापि छोकस्य क्म कृतवतस्तत्फटपबन्धं परति भोन 
यिताऽपि मोक्ताऽपि न भवतीत्य्थैः। ५ स्त समानः सतुभौ टोकावनुपंचरति 
ध्यायतीव ठेडायतीव सधीः ” इत्यादिश्चतेः । अत्रापि “ शरीरस्थोऽपि कौन्तेय 
न करोति न च्प्यते " इ्युक्तेः । यदि किंचिदपि स्वतोन कारयतिन करोति 
चाऽऽत्मा क्तहिं कारयनकुर्वशच प्रवतैत इति तत्राऽऽह--समावस्तु , अन्ञानात्मिका 
दैवी माया प्रकृतिः प्रवते ॥ १४ ॥ 

श्री दी ०--ननु “एष एव साधु कमे कारयति तं यमेभ्यो टोकेभ्य उन्निनीषत एष 
एवाप्ताधु कमे कारयति तं यमेभ्यो छोकेम्योऽधो निनीषते? इत्यादिश्ुतेः परमेशवरेणेव 
शुमाह्भफटेषु कमपु कतेत्वेन प्रयुज्यमानोऽखतन्त्रः पुरुषः कर्थं तानि कमणि सयनेत्, 
इश्वरेणेव ज्ञानम प्रयुज्यमानस्त्यक्ष्यतीति चेत् । एवं सतति वेषम्यनेघेण्याम्यां प्रयोजक 
कतत्वादीश्वरस्याषि पुण्यपापपतबन्धः स्यादिवारङ्क्याऽऽह न कतैत्वमिति द्वाम्याम्- 

प्मुरीश्वरो जीवलोकस्य कतुत्वादिकं न सृजति किं तु जीवस्येव स्वमावोऽवियेव कपत 
स्वादिषूपेण प्रवतैते । अना्यविद्याकामवासवृत्तिखमावं जीवलोकमीश्वरः कर्म 
नियुङ्क्ते न तु खयमेव कतत्वादिकमुत्पादयतीय्थः ॥ १४ ॥ 

म० ठी०--नन्वीश्वरः कारयिता जीवः कर्ता, तथा च श्रुतिः-“ एष उ दयेव 
साधु क्म फारयति तं यमृन्निनीषते । एष उ एवाप्ताधु कमं कारयति तं यमधो 
निनीषते, " इत्यदिः । स्म्रति्-- 

८ अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः घुखदुःखयोः । 
ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स वा श्वभ्रमेव वा ” इति ॥ 

तथा च जैविश्वरयोः कतुत्वकारयितत्वाभ्यां मोक्तृत्वमोजयितृत्वाम्यां च पापपु- 
ण्येपप्तमगात्कथगक्तं स्वमावस्तु प्रवतेत इति तत्राऽऽह परमाथतः-- 

नाऽऽदत्तं कस्यवचेत्पाप न चव सुशृतं विमुः॥ 

अज्ञानेनाऽऽदरतं ज्ञानं तेन मृद्यन्ति जन्तवः ॥ १५॥ 
विभः परमेश्वरः कस्यचिज्जीवस्य पापं सुकृतं च नैवाऽऽदत्ते परमाथतो जीवस्य 

करत्वामावात्परमेश्वरस्य च कारयितत्वामावात् । कथ॑तहि श्रतिः स्मतिर्छोकम्य 

१६. च. ज, स्च, श्रुतिस्मृती सोक" । 



१७२ मधुसूदनसरस्वती भ्रीषरस्वामिदरतदीकाभ्यां समेता- [अभ्रे ०१६] 

वहार तत्राऽऽह--अज्ञाननाऽऽवरणविक्षेपश्क्तिमता मायास्येनानृतेन तमप्ताऽऽ- 
वृतमाच्छारितं ज्ञान जैविश्वरजगद्धेदभरमाधिष्ठानम्तं निलयं खप्रकादं पचिदानन्दरूप- 
मद्वितीयं परमाथत्यै, तेन स्वहूपावरणेन मुह्यन्ति प्रमातप्रमेयप्रमाणकर्तृक्मकरणमो- 
कतुमोग्यमोगा्यनवविधपतप्ारख्पं मोहमतसमस्तदवमापतरूपं विक्षेपं गच्छन्ति जन्तवो 
जननरीटाः संसारिणो व्तसरूपादर्ीनः । अक्ंमोकतृपरमानन्दाद्वितीयात्मखह- 
पादरौननिवन्धनोऽयं जविश्वरजगद्धदभ्रमः प्रतीयमानो वतेते मूढानाम् । तस्यां 
चावस्थायां मूदपरत्ययानुवादिन्यावेते श्रुतिस्मृती वाश्तवद्धितमोधिवाक्यशेषमूते इति 
न दोषः ॥ १९ ॥ 

प १ 

7० दी०-- यस्मादेवं तस्मात्-नाऽऽदन्त इति । प्रयोजकोऽपि सन््रमुः कस्यचि- 
पाप सुरत च नवाऽऽद्त्त न मनते । तेत्र हंतुः--विमुः पारपूणं ञआक्तकाम 

इयथः । यद् [हं खार्थकामनया काररयत्ताहं तथा स्यात् +न वेतदास्त, आप्तकामस्यवाचे- 

न्त्यानजमायचा तत्पू्कमानुस्तारण प्रवेतेकत्वात् । ननु मक्ताननुगृहताऽमक्ताननगृहतश्च 

तपन्याप्म्मात्कथमाप्तकामत्वामल्यत आह् --अङ्गानेनति । अन्ञानन निग्रहोऽपि 

दण्डरूपाञनुग्रह् एवत्यवमज्ञानन स्वेन्न समः परमश्वर् इत्यवमूत ज्ञानमाबृतम् । 

तेन हेतुना जन्तवो जीवा मुह्यन्ति मगवति वैषम्यं मन्यन्त इत्यथः ॥ १९ ॥ 

पण दौ०--ताहं सर्मषामनाचन्ञानावृतत्वात्कथं संप्ारनिवृत्तिः स्यादत आह-- ¦ 

जानन तु तद्ज्ननि यषा नाद्यतमात्मनः॥ 
तष माद्त्यवञ्ज्ञन प्रकाद्चयात तत्परम् ॥ १६ ॥ 

तदावरणविकषेपराक्तिमदनाचनिवाच्यमनृतमनरथत्रातमूढमन्ञानमात्माश्रयव्रषयमविद्या- 
मायादिशब्दवाच्यमात्मनो . ज्ञानेन गुरूपदिष्ठवेद न्तमहावाक्यजन्येन श्रवणमनननि- 
दिष्याप्तनपसिपाकनिमेछन्तःकरणवृत्तिरूपेण नि्धिकलसकपताक्षात्कारेण सोषिततक्वं- 
पदाथाभेरसूपशुद्धपचिदानन्दासण्डेकरपतवस्तुमा्व्िषयेण नाशितं बाधितं कारत्रयेऽ- 
प्यदेवापत्तया ज्ञातमयिष्ठानचेतन्यमात्रतां प्रापितं शुक्ताविव रजतं शुक्तिज्ञानेन 
येषां श्रवणमननादिसराधनप्रयन्नानां मगवदनुगृहीतानां सुसुभुणां तेषां तज्ज्ञानं 
कवरं आदयवत्, यथाऽऽरिलयः स्वोदयमात्रेणेव तमो निरवशेषं निवतेयति न तु केचि- 
त्हायमपेक्षते तथा ब्रहज्ञानमापे शद्धप्तत्वपरिणामत्वाव्यापकप्रकाशरूपं स्वोत्पात्त- 
चेणेव पहकायन्तरनिरपेक्षतया सतकायमन्ञानं निवतेयत्परं सल्यन्नानानन्तानन्दख्पमे- 

केमवाद्वितोय परमात्मत्वं प्रकाशयति प्रतिच्छायाग्रहणमात्रेणेव कमेतामन्तेणामि- 
ग्यनाक्ते । अत्राज्ञानेनाऽअवृतं ज्ञानेन नाशितमिलज्ञानस्याऽऽवरणतव्ञाननादयत्वाभ्यां 
अ 1 

१ क, ज्ञ. तत्तत" । | 



[ अश्पो०१७ | श्रीपद्धगवह्वीता। १७३ 

सानामावद्पत्वं व्यावतितम् । नह्यमावः किंचिदवृणीति न वा ज्ञानाभावो ज्ञानेन 
नादयते खमावेत। नाज्ञखूपत्वात्तस्य । तसमादहमन्ञो मामन्यं च न जानामी्यादिप्ता 
ि्रत्यकषपिद्धं भावरूपमेवाज्ञानमिति मगवतो मतम् । विस्तरस्त्रैतपिद्धौ दष्टम्यः | 
यपामतं कहुवचननानयमा दरातः । तथाच श्रुतिः--“ तद्या या देवानां प्रस्यवध्यत 

स एव तदमवत्तथर्षीणां तथा मनुष्याणां तदिदमप्येताई य एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति 
स॒ इदं सवं मवति " इलयादि्द्धिषयं यदाश्रयमन्ञानं तद्िषयतदाश्रयप्रमाणज्ञानात्त. 
निवृत्तिरिति न्यायप्राप्ठमनियमं दरयति । तत्राज्नानगतमावरणं द्विविधम्-एकं 
पतोऽप्यपत्वापादकमन्यत्त मातोऽप्यमानापादकम् । तत्राऽऽदयं परोक्षापरक्षपराषारण- 
प्रमाणन्ञानमात्रा्निवतेते । अनुमितेऽपि वहन्यादौ पवते वहिरनास्तीदयादिभमादर्थनात् । 
तथा ^“ पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्मास्ति ” ईति वाक्यात्परोक्षनिश्वयेऽपि ब्रह्म नास्तीति 
भमो निवतैत एव । अ्त्येव रह्म किं तु मम न मातीत्येकं भरमजनक द्वितीयममाना- 
रणे पराक्चात्कारादेव निवर्ते । स च पराक्षात्कारो वेदान्तवाक्येनैव जन्यते तिर्वक- 

सपक इत्यायद्रेतपिद्धावनुपसधेयम् ॥ १९ ॥ 

भ्र ° दां०- ज्ञानिनस्तु न मृ्यन्तील्याह--ज्ञानेनेति । आत्मनो भगक्तो 
जञानेन येषां तद्वेषम्योपटम्मकमन्ञानं नाशितं तज्ज्ञानं तेषामन्ञानं नाशयित्वा तत्परं 
परिपूणमीश्वरखद्प प्रकाशयति यथाऽऽदिल्यसतमो निरस्य समसत वस्सनातं प्रकाशयति 
पद्रत् ॥ १६॥ 

म दी०-ज्ञानेन परमाततक्वप्रकाशे सति- 

तद बुद्रयस्तदार्मानस्ततिष्ठास्तपरायणाः ॥ 
गच्छन्यएनरातति ज्ञाननिरूततकटमषाः ॥ १७॥ 

तकषिञ्ज्ानप्रकाशिते परमात्मतत्वे प्रचिदानन्दधन एव बाह्यप्तवेविषयपरिल्यागेन 
पाघनपरिषाकात्पयवसिता बुद्धिरन्तःकरणवृत्तिः पर्षात्कारक्षणा येषां ते तदूषुद्धयः 
सैदा निर्बीनप्तमाधिमाज इयथः । तकति बोद्धारो जीवा बोद्धव्यं ब्रह्मत्वमिति 
मोदधगोद्धव्यटक्षणमेदोऽत्ि नेल्याह- तदात्मानः, तदेव परं ब्रह्माऽऽत्मा येषांते 
तथा । बोद्धबोद्धव्यमावो हि मायाविजम्मितो न वास्तवामेदविरोधीति मावः । ननु 
तदात्मान इति विशेषणं व्यर्थम् । अविद्वद्यावतकं हि विद्रद्विशेषणम् । अन्ना अपि 

क क (५ क 

हि वस्तगत्या तदात्मान इति कथं तद्यवृत्तिरिति चेत्, न, इतरास्त्वव्यावृत्तो तात्- 

यौत् । अज्ञा हि अनात्ममूते देहादावात्मामिमानिन इति न तदातान इति म्यपदि- 
@ क न 

द्यन्ते । विन्ञास्तु निवृत्तदेहाद्यमिमाना इति विरोधिनिवृस्या तदात्मान इति म्यपदि- 

ह 

१्. च. ज्ञ. "ते स्वाभावना । २क. ख. ग. छ. ज, ज, वना । 



१७४ मधुपूदनसरस्वतीश्रीषरसामिहतदीकाभ्यां समेता-[अ०५्ने०१८] 

यन्त इति युक्तं विशेषणम् । ननु क्मानुष्ठानविक्षेपे सति कथं देहा्मिमाननिवृत्ति- 
रिति तत्ाऽऽह-तनिष्ठाः, तसितनेव बरह्मणि सवेकमीनष्ठानविक्ेपनिवृत्या निष्ठा 
लितिरयेषां ते तनिष्ठा, सकर्मतन्यातेन तदेकविंचारपरा इल्यः । फटरागे सति 
कयं तत्साधनमृतकर्मल्याग इति तत्राऽऽह--तत्परायणाः, तदेव परमयनं प्र्षव्य 
येषां ते तत्परायणाः, पवतो रक्ता इयर्थः । अत्र तहुद्धय इत्यनेन पाक्षात्कार 
उक्तः । तदात्मान इव्यनात्मामिमानदूपविपरीतमावनानिवृत्तिफटको निदिष्याप्तन- 
परिपाकः, तनिष्ठा इत्यनेन पथैकर्मेन्याप्पूवेकः प्रमाणप्रमेयगतासंमावनानिवृक्तिफटको 
वेदान्तविचारः श्रवणमननपरिपाकूपः, तत्परायणा इत्यनेन वैराग्यप्रकष इत्युत्तरो- 
तरस्य पूवैपवहेतुतवं द्रष्टव्यम् । उक्तविदोषणा यतयो गच्छन्यपुनराबृतं पुनदैहपं- 
घन्धामावह्पां मुक्ति प्राप्रवनिति । सङ्कन्मुक्तानामपि पुनरदेहपंबन्धः कृतो न स्यादिति 
तत्राऽऽह--ज्ञाननिधूतकरमषाः, न्ञनेन निर्धूतं समूढमुन्मृितं पूर्दैहपबन्धकारणं 
कल्मषं पुण्यपापात्मकं कर्मं येषां ते तथा । ज्ञानेनानाचन्ञाननिवृच्था तत्कार्यकरभक्षये 
तन्मृकं पुनर्देहम्रहणं क्थ मवेदिति मावः ॥ १७ ॥ 

भ्री० दी ०--एवंमृतेश्वरोपाप्रकानां फट्माह--तदबुद्धय इति । तसिनेव 
ुद्धिर्निश्चयासिका येषाम्, तसिन्नेवाऽऽत्मा मनो येषाम्, तसिन्नेव निष्ठा तात्पयं 
येषाम्, तदेव परमयनमाश्रयो येषाम्, ततश्च तत्मपादरन्धनाऽऽत्मज्ञानेन निधृतं 
रिर्तं कस्मषे येषां तेऽपुनरावृतत मुक्ति यान्ति ॥ १७ ॥ 

म० टी०-देहपाताद््वं विदेहकैवल्यरूपं ज्ञानफटमुक्तवा प्रारव्यकरमवरात्स- 
स्यपि देहे जीवन्मुक्तिरूपं तत्टमाह- 

विदावरिनयसंपतर ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ॥ 
चुनि चैष श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥ १८॥ 

विद्या वेदाथेपरिजञानं ब्रह्मविद्या वा । विनयो निरहंकारत्वमनौद्धयमिति यावत् । 
ताभ्यां सपनन ब्रह्मविदि विनीते च ब्राह्मणे माक्तिके सर्वोत्तमे, तथा गवि संस्कारही- 
नायां राज्यां मध्यमायां, तथा हस्तिनि शुनि श्वपाके चालयन्ततामसे सवाधिमेऽपि, 
सत््वादिगृणेस्तज्जेश्च सेस्करिर्ष्टमेव समे हय द्रष्टुं शीं येषां ते समदर्िनः, 
पण्डिता ज्ञानिनः, यथा गङ्गातोये तडगे सुरायां मूत्रे वा प्रतिबिम्बितस्याऽऽदित्यस्य 
न तहुणदोषपंबन्धस्तथा ब्रह्मणोऽपि चिदामापद्वारा प्रतिबिम्बितस्य नेपाषिगतगुणदो- 
पपतवन्ध इति प्रतिपंदधानाः सर्वत्र समदृष्टयैव रागदरेषराहितयेन परमानन्दस्य 
जीवन्मुक्तिमनुभवन्तीद्थः ॥ १८ ॥ 

भरी ° दी०-कीदश्चासे ज्ञानिनो येऽपुनरावृ्ति गच्छन्तीत्यपेक्षायामाह-~ 



[ अण्प्छे०१९ ] श्रीपद्धगवहीता । १५५ 

विद्याधिनयसपन्न इति । विषमेष्वपि समं ब्रहैव द्रषठं शीरं येषां ते पण्डिता ज्ञानिन 
इत्यथः। तत्र विद्यविनयास्यां युक्ते ब्रह्मणे च शुनो यः पचति तस्िञ्धपाके चेति 
कर्मणा वेषभ्य॑, गवि हस्तिनि इनि चेति जातितो वैषम्यं दितम् ॥ १८॥ 

म० दी०--ननु पाच्तिकराजपततामतरषु खमावविषमेषु प्राणिषु समत्वदर्चनं धर्म- 
शाल्लनिषिद्धम् । तथाच तध्यात्रममोज्यमित्युपक्रम्य गौतमः सरति--““ पमाप्तमाम्यां 
विषमप्तमे पूजातः ” इति । समाप्तमाम्यामिति चतुथीदिवचनम् । विषम्तम इति द 
कवद्धावेन सप्म्येकवचनम् । चतुर्वैदपारगाणामत्यन्त्तदाचाराणां यादशन वलखाटंकारा- 
न्ादिदानपुरःपरः पूजाविरोषः क्रियते तत्पमायेवान्यस्मै चरर्दपारगाय सदाचाराय 
विषमे तदपेक्षया न्यूने पूनाप्रकरे कृते, तथाऽस्पेदानां हीनाचाराणां यादृशो हीन- 
पाधनः पूजाप्रकारः क्रियते तादृशयथिवाप्तमाय पवौक्तवदपारगपदाचारब्ाह्मणपिक्षया 
हीनाय तादशहीनपूजाधिके मुस्यपुनाप्मे पृजाप्रकारे कृते, उत्तमस्य हीनतया हीन- 
स्यात्तमतया पूजातो हेतोस्तस्य पूजयितुरज्ममोज्यं मवतीत्यथः । पूजयिता प्रतिपत्ति 
विरोषमद्ुवन्धनाद्धमाच हीयत इति च दोषान्तरम् । यद्यपि यतीनां निष्परहाणां 
पाकामवाद्धनामावाचचामोग्यान्नत्वं धनहीनत्वं च स्वत एव विदयते तथाऽपि धर्महा- 
निर्दोषो भवत्येव । अमोज्यान्नत्वं चाडाचित्वेन पापोत्पस्युपरक्षणम् । तपोधनानां च तप 
एव धनमिति तद्धानिरपि दूषणं मवत्येवेति कथं प्तमद्शिनः पण्डिता जीवन्मुक्ता 
इति प्राप्ति परिहरति- 

इहैव तेजितः सगो येषां साम्ये स्थिते मनः ॥ 
निषि हि समं ब्रह्म तस्माद्रह्मणि ते स्थिताः ॥१९॥ 

नैः समदकिमिः पण्डिरिरैव जीवनद्चायमेव भितोऽतिन्रान्तः सर्गः सृज्यत 
इति ग्धुत्त््या दैतप्रपञ्चः । देहपातादूष्वमतिक्रमितन्य इति किमु वक्तव्यम् । केः, 

येषां पाम्ये सर्वमेष विषमेष्वपि वर्तमानस्य ब्रह्मणः सममावे स्थितं निश्च मनः। 

हि यस्माद समे सरवतिकारदटन्यं कुटस्थनिल्यमेकं च व्रह्म तस्मात्ते समद्- 

शनो ब्रह्मण्येव स्थिताः । अयं भावः--दुष्टत्वं हि द्वेषा भवति अदृष्टस्यापि दु्टप्व- 

न्धात्लतोदष्टतलवाद्रा । यथा गङ्खोदकस्य मूत्रगतैपातात्, स्वत एव वा यथा मूत्रदिः । 

तत्र रोषवत्स श्वपाकादिषु स्थितं तदेपैदुष्यति द्येति मृदेविमाव्यमानमपि स्वेदो 
धूप््ष्टमेव ब्रह्य भ्योमवदसङ्कत्वात् “ अप्तद्गा ह्यय पुरुषः 

८८ स्यो यथा पपषटोकस्य चक्ष्म हिप्यते चाक्ष्बाद्यदोषैः । 
एकस्तथा स्मूतान्तरात्मा न हिप्यते छोकदुःखेन बाह्यः ” इति श्रुतेः ॥ 
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नपि कामादिषर्मवत्तया स्वत एव कुषित कामदिरन्तःकरणधमत्वस्य श्रुतिति- 
धिद्धत्वत् । तप्मा्िर्पत्रह्मखूपा यतयो जीवन्मुक्ता अभोन्या्नादिदोषदुष्टाशचेति 
व्याहतम् । रमतिर्तयविद्धदगृहस्थविषयेव, तस्या्तमभोज्यमित्युपक्रमात्, पूजात इति 
५ 0 भ मध्ये निर्दशात्, धनाद्धमच हीयत इत्युपपंहाराचेति द्रष्टम्यम् ॥ १९. ॥ 

भ्री० दी०-ननु विषमेषु. मदनं निषिद्धं कुन्तः कथं ते पण्डिताः | 
यथाऽऽह गौतमः--““ ्तमाप्तमाम्यां विषमसमे पृज्य(नातः ” इति । अस्यथैः-- 
समाय पूजया विषमे प्रकारे कृते पति विषमाय च स्मे प्रकारे कृते सति सर पूनक 
इहटोकात्परटोकाच्च हीयत इति, ततराऽऽह-ररैेति । इहेव नीवद्धिरेव तैः सज्यत् 
इति समैः सप्तारो जिते निरस्तः । केः, येषां मनः साम्ये प्तमत्वे स्थितम्। तत्र हेतु~ 
हि यस्माद्रह्य समं निर्दोषं च तस्मात्ते समदरिनो ब्रह्मण्येव स्थिता अ्रह्ममावं प्राप्त 
इत्यथैः । गौतमोक्तस्त॒ दोषो ब्र्ममावप्ा्िः पृषैमेव, पूजात इति पूजकावस्याश्रव- 
णात् ॥ १९॥ 

प० ठी०--यस्मातिदोषं समं ब्रह्म तस्मात्तुपमात्मानं पराक्षात्कुवन- 
= व ९ भ (कि क (भ्य 

नं प्रह्ष्याद्मय प्राप्य नाहजस्माप्य चाप्रियम् ॥ 

स्थिशबदिरसमूढो ब्रह्मविद्रह्मणि स्थितः ॥ २० ॥ 
“दुः तष्वनुद्िञनमनाः सुखेषु विगतस्पहः'” इत्यत भ्यास्यातं पूर्वार्धम् । जीवन्मुक्तानां 

स्वामातिकं चरितमेव मूम्ुमिः प्रयत्नपूवैकमनुषठेयमिति वदितुं चिद्प्रत्ययौ । अद्धिती- 
यात्मदशनक्चीरस्य व्यतिरिक्तपरिया्रियप्राप्त्ययोगान्न तभिभित्तो हरषविषादावित्यथः । 

अद्ितीयात्मदशेनेवे विव्रणेति--स्थिरषुद्धिः स्थिरा निश्व्ा सेन्यापपर्वकवेदन्तवा- 
क्यविचारपरिपाकेण सवैतंरायद्यत्वेन निर्विचिकित्पा निधिता ब्रह्मणि बुद्धिर्यस्य प 
तथा, छन्धश्रवणमननफट इति यावत् । एतादृशस्य पव ।पमावनाङरान्यत्वेऽपि विपरी- 
तमावनप्रतिवन्धात्ताक्षात्कारो नोदेतीति निदिध्यासनमाह-अपतमूढः, निदिध्याप- 
नस्य विजातीयप्रत्ययानन्तरितपरजातीयप्रस्ययप्रवाहस्य पासिकिण विपरीतमावनास्यप- 
मोहरहितः । ततः सवैप्रतिबन्धापगमाद्रद्यविद्रह्याक्षात्कारवान् । ततश्च समाधिपरि- 
पकेण निदेषि पमे ब्रह्मण्येव स्थितो नान्यत्रेति ब्रह्णि स्थितो जीवन्पुक्तः स्थितप्रत् 
त्यथः । एतादस्चस्य द्ैतदरनाभावात््हषेद्रिगो न मवत इत्युचिततमेव । साधकेन 
तु दवैतदशैने विद्यमानेऽपि विषयदोषद््शनादिना प्रह्विषादौ त्याञ्यावित्यमि- 
प्रायः ॥२०॥ 

१ त्र, स, भा, ध, च्च, छ, ज, दर भ्, पजयत | 



{ अभ्भक्तो०२१ | भ्रीमद्धगवह्येता । १७७ 
क 

भरी° दी°--नदय्ा्तप्य लक्षणमाह-नेति । यो बरहमविहूता ब्रह्मण्येव 
स्थितः प प्रियं प्राप्य न प्रह्यन्न प्रङष्यति अप्रियं च प्राप्य नो्िनेच विषीदती- 
स्थः । यतः स्थिरवुद्धिः स्थिरा निशवदय बुद्धिर्यस्य । तुतः, यतोऽततमूढो निवृ- 
तमोहः ॥ २० ॥ 

म० टी०-ननु बाह्यविषयप्रीतेरनेकजन्मानुमूततेनातिप्रबत्वात्तदाप्तक्तवित्त्य 
कथमरोकिके बरह्मणि दष्टपर्वपुखरहिते स्थितिः स्यात्, परमानन्दरूपत्वादिति चेत्, 
न, तदानन्दस्याननुभूतचरत्वेन चित्तस्थितिहेतुत्वामावात् । तदुक्तं वकि-- 

“८ अप्यानन्दः श्चुतः पाक्षान्मानेनाविषयीक्रतः । 
दृष्टानन्दामिद्ाषं स॒ न मन्दीकतुंमप्यलचम् " इति ॥ 

तघ्राऽऽह- | 

बाह्यस्पशंष्यप्तात्मा विन्दत्यात्मनि यरंुखम् ॥ 
स॒ ब्रह्मयागरुक्तासा सुखमक्षयमश्रुते ॥ २१॥ 

न 

इन्दः पश्यन्त इति सश्ञौः शब्दादयः । ते च बाह्या अनात्मधर्मत्वात् । 
तेष्वसक्तात्माऽनाप्तक्तचित्तस्तृष्णादयून्यवया विरक्तः सत्नात्मनि अन्तःकरण एव बाह्य- 
विंषयनिरपेक्षं यदुपशमात्मकं पुखं तद्विन्दति खमते निमैरपत्ववृत्या । तदुक्तं भारते- 

८ यन्च कामपुखं के यच्च दिभ्यं महत्पुखम् । 
तृष्णाक्षयपुखस्यैते नाहतः षोडशीं कलाम् ” इति ॥ 

अथवा प्रल्यगात्मानि त्वंपदार्थ यत्सुखं स्वरूपभूतं सुपृप्तावनुमृयमानं बाह्यविषयापत- 
कतिप्रतिबन्धादरम्यमानं तदेव तदभावाद्धमते । न केवटे त्वंपदाथसुखमेव लमते किं तु 
सत्दा्थक्यानुमवेन पुण॑पुखमपीलाह-- पस तृष्णादरून्यो बरह्माणि परमात्मनि योगः 
पतमाधित्तेन युक्तस्तपिमन्व्या्रत आत्माऽन्तःकरणं य्य प्र ब्रह्मयोगयुक्तात्मा । अथवा 
ब्रह्मणि तत्पदा योगेन वाक्याथानुमवदूपेण पमधिना युक्त क्यं प्राप्त आला त्वप. 
दार्थ्वरूपं यस्य सर तथा, सुखमक्षयमनन्तं स्वस्वरूपमूतमश्रुते व्याति सुखानुमवखूप 
एव स्ैदा भवतीलथैः । नि्येऽपि वस्तुन्यविदयानिवृत्यमिप्रायेण धात्व्थयोग ओपचा- 
रिकः । तस्मादात्मन्यक्षयघ्ुखानुमेवा्थीं सन्बाह्यविषयप्रीतेः क्षणिकाया महानरकानुब- 
न्धिन्याः सकाशादिन्धियाणि निवरपयेत्तावतेव च बरह्मणि स्थितिमैवतीलमिप्रायः॥२१॥ 

श्री° री ०--मोहनिवत्या बुद्धिश्यैयं हेतुमाह--बाहवस्परेष्विति । इद्ियेः 
सय॒रयन्त इति सा विषया बहयन्दियविषयेषु अप्क्तात्माऽनाप्तक्तवित्त आतमन्यन्तः- 
करणे यदुपामात्मकं साच्तिकं सुखं तद्विन्दति छमते । स॒ चोपरामात्मकं सुखं ङब्ध्वा 
जयानन्त 

१ ह, च्. छ. ज, ज. भथाऽऽनः । ॑ 

३ 
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ब्रह्मणि योगेन समाधिना युक्तस्तदैक्यं प्राप्त आत्मा यस्य सोऽक्षयं पुखमश्रते 
्रप्ोति ॥ ९१॥ 

म० दी०-नतु बाह्मविषयप्रीतिनिवृत्तावात्मन्यक्षयुखानुमवसतासमश्च सति तत्थर- 
सादादेव बाह्यविषयप्रीतिनिवृत्तिरितीतरेतराश्रयवकशान्नैकमपि पिष्येदित्याशङ्कय विषय- 

¢ ^  & (न 

दोषदशीनाम्यापनव तत्प्रीतिनिवृत्तिमवतीति परिहारमाह- 

ये हि पेस्पश्ैना भोगा दुःखयोनय एव ते ॥ 
आद्यन्तवन्तः केन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥ २२ ॥ 

हि यस्मान्न सप्पा विषयेद्धियसंबन्धजा मोगाः क्षुदरपुखट्वानुमवा इह वा परत्र 
वा रागद्रषादिभ्या्ततेन दुःखयोनय एव ते, ते सरवैऽपि ब्रहमटोकपरथनतं दुःखहेतव एष । ¦ 
तदुक्तं विष्णुपूराणे-- ॑ 

^ ५ यावतः कुरते जन्तुः सेबन्धान्मनपः प्रियान् । 
8! } ८ ५ तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदये शोकशङ्कवः ” इति ॥ 

सतीश अपि न स्थिराः किं तु आद्यन्तवन्तः, आदिर्विषयेन्द्ियप्तयोगोऽन्तश्च तद्वि 
योग' एव तौ विते येषां ते पूवीपरयोरसवानध्ये खमवद विरताः क्षणिका मिथ्या- 
भूताः । तदुक्तं गोडपादाचार्थेः--“ आदावन्ते च यन्नासि वर्तमानेऽपि तत्तथा " 
इति । यस्मादेवं तस्मात्तेषु बुधो विवेकी न रमते प्रतिकूटवेदनीयत्वाच प्रीतिमनुमवति। 
तदुक्तं भगवता पतञ्डिना--“ परिणामतापसकारदुःसेगुणवृक्तिवि रोधा दुःखमेव 
समै विवेकिनः ? इति । सवमा विषयपुसं दृष्टमातुश्रविकं च दुःखमेव प्रतिकूटवेद- 
नीयत्वात् , विवेकिनः परित्तातङ्केशदिस्वरूपस्य न ॒त्वविवेक्गिनः । अक्षिपात्रकल्पो हि 
विद्वानलयस्पदुःखटेरोनाप्युद्धिजते । यथोणातन्तुरतिमुकुमारोऽप्यक्षिपात्रे न्यस्तः सपर्शेन 
दुःखयति नेतरेष्व्गेषु तद्रह्टिवेकिन एव मधुविषपए्क्तान्नभोजनवत्सर्वेमपि भोगसाधनं 
काठत्रयेऽपि हशानुविद्धत्वाहुःखं न मृद्य बहुविषदुःखपरिष्णोरिवर्थः । तत्र परि 
णामतापपतस्कारदुःसेरिति भूतवतैमानमविष्यत्केऽपि दुःखानुविद्धत्वादौपाधिकै दुःखत्वं 
विषयपुखस्योक्त, गुणवृत्तिविरोधाचचेत्यनेन स्वरूपतोऽपे दुःखत्वम् । ततर पारेणामश्च 
तापश्च पस्कारश्च त एव दुःखानि तैरिवयर्थः । इत्थ॑मूतरक्षणे तृतीया । तथाहि~रागा- 
विद्ध एव स्वेऽपि सुखानुभवः । न हि तत्र न र्यति तेन सुखी चेति सेमवति । 
राग एवे च पूवेमुद्धूतः सन्विषयप्राप्ला पुखरूपेण परिणमते । तस्य च प्रतिक्षण 
वधेमानलेन स्वविषयापध्रापिनिवन्धनहुःखस्यापरिहार्बत्वाहुःखरूपतैव । या हि मोगेषि- 
न्दियाणामुपशान्तिः परितृप्त्वाततत्पुवम् । या लोत्यादनुपशान्तिद्दुःखम् । 
न चेद्धियाणां मोगाभ्याततेन वैतृष्ण्यं कतु शक्यम् । यतो मोगाम्यापत- 
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मनु विवधनते रागाः कौशलानि बेन्दियाणाम् । सतिश्च--“न नातु 
कामः इत्यदिः । तस्महुःसातमकरागपरिणामतवाद्विषयपुलमपि दुःखमेव कार्यकारण- 
योरमेदादिति परिणामदुःखत्वम् । तथा भुखानुभवकाले तप्तिषू्ानि दुःलप्ताधनानि 
द्वेष्टि । नानुपहत्य भूतान्युपमोगः संमवतीति मृतानि च हिनस्ति । द्वेषश्च पर्वाणि 
दुःखप्ताधनानि मे मा भूवन्निति संकर्पविरोषः। न च तानि सर्वणि कश्चिदपि 
परिहतं शक्रोति । अतः सुखानुमवकेऽपि तत्परिपन्थिने प्रि दवषस्य सषेदैवावधित- 
त्वा्तापदुःखं दुष्परिहरमेव । तापो हि दषः । एवं दुःलपताधनानि परिहर्भुमशक्तो 
मुह्यति चेति मोहदुःखताऽप्रि भ्यास्येया । तथाचोक्तं योग माप्यकरैः--पर्वस्य 
द्वेषानुविद्धश्चेतनाचेतनपाधनाधीनस्तापानुमव इति । तत्रास द्वेषजः कर्माशयः । 
सुसप्ताधनानि च प्राथैयमानः कायेन वाचा मन्ता च परिखन्दते । ततः प्रमनु- 
गृहणात्युपहन्ति चेति परानुग्रहपीडाम्यां धमीधमवुपचिनोति । स॒ कर्मारियो लोमा 
समोहाच्च मवतीत्येषा तापदुःखतोच्यते । तथा वर्तमानः सुखानुभवः खकिनाशकाटे 
पंस्कारमाधत्ते । स च सुखध्मरणं, तच रागं, स च मनःकायवचनचेषट, सा च 
पुण्यापुण्यकमीशयेो, तो च जन्मादीति संस्कारदुःखता । एषं तापमोहयोरपि संस्कार 
म्यास्येयो । एवं काछ्त्येऽपि दुःखानुपेधाद्विषयपुखं दुःलमेवेतयुक्त्वा खशूपतोऽपि 
दुःखतामाह--गुणवृत्तिविरोधाच, गुणाः पच्वरनसतमांधति घुखदुःखमोहात्मकाः प्रस- 
रविरुद्धघलमावा अपि तैवर्खप्रय इव दीपं पुरुषमेभोपयुक्तत्वेन उ्यात्मकमेकं कार्थ- 
मारभन्ते । तत्रैकस्य प्राधान्ये द्भयोगणमावात्रधानमा्नन्यपदेश्ेन पातिकं राजप 
तामपतमिति तरिगुणमपि कायमेकेन गुणेन व्यपदिश्यते । ततर पुखोपमोगरूपोऽपि 
पर्यय उद्रूतप्वकायैत्वेऽप्यनुदधूतरनस्तमःकायैवात्रिगुणात्मक एव | तथा च घुत्म- 
कत्ववद्दुःलात्मकत्वं विषादात्मकत्वं च तस्य ध्रुवमिति दुःखमेव सवं विवेकिनः । न 
चेतादरोऽपि प्रत्ययः स्थिरः । यस्माच च गुणद्ृत्तमिति क्षिप्रपरिणामि चित्तमुक्तम् । 
नन्वेकः प्रल्ययः कथ परस्परविरद्धसुखदुःखमोहतवान्येकदा प्रतिपद्यत इति चेत्, 
न, उद्धूतानुदूतयोविरोधामावात् । स्मदृत्तिकानामेव हि गुणानां युगपद्धिरोषो न 
विषमवृत्तिकानाम् । यथा धर्न्ञानैरागेश्वर्याणि रब्धवृत्तिकानि रन्धवृत्तकरेवाध- 
मज्ञानविराग्यनश्यैः सह पिरुष्यन्ते न तु खूपपतद्धिः । प्रधानस्य प्रधानेन सह् 
विरोधो न तु दुैडेनेति हि न्यायः। एवं स््वरजस्तमांस्यपि परस्परं प्राघान्यमातं युग- 
प्न सहन्ते न तु सद्धावमपि । एतेन परिणामतापपतसकारदुःसेष्वापिे रागदरेषमोहानां 
युगपत्पद्धावो ग्याख्यातः प्रसु्ततनुविच्छिनोदारषूपेण शानां चतुरवस्थत्वात् । 

१क.ख.ड.च.छ.ज.ज.ष्वंच दुः । २क.ख.ग.घ. ड, च. छ. ज, ज. भोग- 

भ्रयु?। ३ ड, ज. (चच्रलं । । 
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तथा हि--“अविद्यासितारागद्वेषामिनिवेच्ाः पच छेशाः । अविधा क्ष्मृत्तरेषां प्रपु- 
प्तनुविच्छिक्ोदाराणाम् । अनि्याशुचिदुःखानात्मसु निखश्रुचिुखात्मख्यातिरविचा । 
दण्द नशक्त्योरेकात्मतेवास्मिता । सुखानुशयी रागः । दुःखानुशयी द्वेषः । खरप. 
वाही विदुषोऽपि तथा रूढोऽमिनिवेराः । ते प्रतिप्रसवहेयाः सूक्ष्मा; । भ्यानहेयाक्त- 
त्तयः । छेशमूः कमाशयो इष्टादषटजन्मवेदनीयः । सति मृठे तद्विपाको जाला- 
युगाः” इति पातञ्ञटानि सूत्राणि । तत्रातसिसतदुद्धिर्विप्ययो मिथ्याज्ञानमविचेति 
पयायाः । तस्या विषः प्ंपारनिदानम् । तत्रानिये निलबुद्धियंथा-ुवा पृथिवी 
धुषा सचन्द्रतारका चौरमृता दिवोकृप इति । अशुचौ प्रमीते काये सुचिबुद्धि- 
यथा-नवेव शशाङ्कटेवा कमनीयेयं कन्या मधघ्वमृतावयवनिरमितेव चन्द्रं भित्वा निम्ू- 
तेव ज्ञायते नीटोतपद्पत्रायताक्षी हाकगमीम्यां छोचनाम्यां जीवरोकमाश्वाप्तयतीवेति 
क्य केन संबन्धः| 

८८ स्थानाट्रीजादुपष्टम्भाननिष्यन्दान्निधनादपि । 
कायमापरेयज्ञो चत्वात्पण्डिता इडचि विदुः” 

इति च वैयापिकः छोकः। एतेनापुष्ये पुण्यप्रल्ययोऽन्थं चाथप्र्ययो व्यार्यातः । 
दुःखे घुखख्यातिरुदात्हता परिणामतापस्कारईुतेगुणवृक्तिविसेधाच दुःखमेव पव 
विवेकिन इति । अनात्मन्यात्मस्यातियेथा-- रररे मनुष्योऽहमिलयादिः । इयं 
चाविद्या सव्ेशमूटमृता तम इत्युच्यते । बुद्धिपुरषयोरमेदाभिमानोऽस्िता मोहः । 
साधनरहितस्यापि सव भुखनातीयं मे मूयादिति विपर्ययविशेषो रागः । प्त एव 
महामोहः । दुःसखप्तधने विद्यमानेऽपि किमपि दुखं मे मा मृदिति विपर्ययविशेषो 
द्वेषः । प तामिल्ठः । आयुरमवेऽप्येतैः शरीरेन्दरियादिमिरनित्येरपि वियोगो मे मा 
मदितयाविद्वदङ्गनाबाढे स्वामाविकेः सवेपाणिप्ताधारणो मरणतराप्तरूपो विपयेयविते- 
पोऽमिनिवेशः । ोऽन्धतागि्लः । तदुक्तं पुराणे- 

« तमो मोहो महामोहस्तामि्लो हान्धपरत्ञितः । 
अविद्या पञ्चपर्वषा प्रादुभूता महात्मनः ” इति ॥ 

एते च छेशाश्चतुरवस्या मवनिति । तचराप्ततोऽनुतत्तरनमिम्यक्तस्येणावस्यानं पूपा 
वस्था | अभिग्यक्तस्यापि पहकाथेटामात्कार्याजनंकतवं तन्ववस्था । अमि्यक्तस्य 
जनितकायेस्यापि केनचिद्धखवताऽभमिमवो विच्छेदावस्था । अमिन्यक्तस्य प्राप्तप्रहका- 
रिपंपत्तेरपरतिषन्धेन खकायकरत्वमुदारावस्था । एतादगवस्थाचतुष्टयविशिष्टानामस्मि- 
तादीनां चतुर्णा विप्यरूपाणां छेशानामवियेव सामान्यरूपा पत्रं प्रपवमूमिः, सव 
पामपि विपर्थयर्पत्वस्य दशितेत्वात् । तेनविदयानिवृत्यैव छेशानां निवृक्तिरिवर्थः । ते 

१ स, ग्, ध्, दः, च्च, छ, ञ्, दु, °ननं त । 
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च छेशाः प्रसुप्ता यथा प्रङृति्ठनानां, तनवः प्रतिपक्षमावनया तनूकृता यथा योगिनाम् | 
त उभयेऽपि पूष्षमाः प्रतिप्रसवेन मनोनिरोधेनेव निवींनप्तमाधिना हेयाः । ये तु सूक्ष- 
वृत्तयप्तत्कायमताः स्यूटा रिच्छिन्ना उदाराश्च विच्छिद्य विच्छिद्य तेन तेनाऽऽत्मना 
पुनः प्रदुभेवन्तीति विच्छित्राः, यथा रागकटे कोधो विचमानोऽपि न प्रादुर्भूत इति 
विच्छिन्न उच्यते, एवमेकप्यां स्यां चेन्नो रक्त इति नान्याप्ु विरक्तः रं त्वेकस्य 
रागो रन्धवृत्तिरन्याघु च मविष्यदृत्तिरिति प तदा विच्छिन्न उच्यते, ये यदा विष- 
येषु ठन्धवृत्तयसते तदा ्वौलना प्रादुभूता उदारा उच्यन्ते, त उमयेऽप्यतिस्थूरत्वा- 
च्छुद्धपर्वमवेन मगवद्यनिन हेया न मनोनिरोधमयकषनते । निरोषदेयास्ु सृक्मा एव । 
तथा च परिणामतापरस्कारदुःखेषु प्रपुपतनुविच्छिवरूपेण स्व शाः सवेदा सनि । 
उदारता तु कदाचित्कष्यचिदिति विशेषः । एते च बाधनारुक्षणं इुःखमुपजनयन्तः 
दचेशशब्दवाच्या मवन्ति । यतः कर्माशयो धमीधमख्यिः शमृख्क एव । सतति च 
मूलमूते हरो तस्य कममांशयस्य विपाकः फं जन्माऽअयुरमोगश्चेति । स॒ च कर्माशय 
इह परत्र च खविपाकारम्भकत्वेन दष्टादृष्टननपवेदनीयः । एवं शततति्दीयन्रव- 
दनिरमावतैते । अतः समीचीनमुक्तं ये हि संस्प्थना मोगा दुःखयोनय एव ते । 
आद्यन्तवन्त इति । दुःखयोनित्वं परिणामादिमिर्गुणवृक्तिविरोधा्च । आघ्यन्तवक्ं 
गुणवृत्तस्य चरत्वादिति योगमते व्यास्या । ओंपनिषदानां तु अनादिमावरूपमन्ञान- 
मविदया । अहंकारषंम्य्यापतोऽस्मिता । रागदरेषामिनिवेशासदृत्तिषिशेष इत्यविा- 
मुटत्वात्सर्वैऽप्यवि्यातकत्वेन मिथ्यामूता रज्जुमूजगाध्याप्तवन्मिथ्यात्वेऽपि दुःलयो. 
नयः खभ्रादिवद्हृष्टिमृष्टिमातरतवेनाऽऽचन्तवन्तशचेति बुधोऽषिष्ठानसत्षत्कारेण निवृत्त- 
अरमसतेषु न रमते, मृणतृष्णिकाख्पज्ञानवानिव तत्रोदकर्थी न प्रवतेते । न संतारे 
पुखस्य गन्धमा्मप्यसतीति बुष््रा ततः सर्वाणीद्धियाणि निवतैयेदित्यथः ॥ २९ ॥ 

श्री० दी०-ननु प्रियविषयभोगाना( णा ममपि निवृत्तेः कथं मक्षः पृरुषाथैः 
स्यात्ततराऽऽह--ये हीति । पख्छश्यन्त इति संखश्चा विषयास्तेम्यो जाता ये मागाः 
मुखानि ते हि वर्तमानकाठेऽपि स्प्षासूयादिव्यापततवाद्दुःखस्येव योनयः कारणमूता 
आदिमन्तोऽतवन्तश्च । अतो विवेकी तेषु न रमते ॥ २२ ॥ 

म० दी०--पवान्प्रपतहेतर्दनिवारोऽयं श्रेयोमागैपरतिपक्षः कष्टतमो दोषो 
महता यत्नेन मुमुभ्ुणा निवारणीय इति यत्नाधिक्यविधानाय पुनराह-- 

शक्रो तीरैव यः सों प्ाक्शरीरविमोक्षणात् ॥ 
कागक्रोषोद्धवं वेगं स युक्तः स सुखी नरः ॥ २३ ॥ 

१क.ग.घ. ड, छ, ज. न्न. ज, "मयेन । २ ड, छ, ज, 'धमौध्या' । 



१८२ मरधुसूदनसरस्वतीश्रीषरसवामिकृतदीकाभ्यां समेता-[भ०५ःर०२३) 

आत्मनोऽतुकटेषु पुखहेतुषु दृश्यमानेषु श्रूयमाणेषु स्मयेमणेषु वा तदुणाुपंधा- 
नाम्यत्तिन यो रल्यात्मको गर्षोऽमिराषस्तष्णा छोमः स कामः । सखीर्पु्योः पर 

स्परम्यतिकरामिलापे त्लन्तनिरूढः कामद्ब्दः । एतदभिप्रायेण कामः क्रोधस्तथा 

टोम इत्र घनतष्णा छोमः स्ीम्यतिकरतष्णा काम इति काम्छोमो प्रथगुक्तो । इह 
त तष्णाप्ामान्याभिप्रायेण कामराब्दः प्रय॒क्त इति छोमः पएरथड्नोक्तः । एवमात्मन 
प्रतिकटेष दःखहेतष॒ दद्यमनेष श्रयमणेषु सयैमणेषु वा तदोषानुरधानाम्यापेन 
यः प्रज्वहटनात्मको द्वेषे मन्युः प॒ कोधः । तयोरत्कयवस्था लोकवेदविरोधप्रति- 
सधानपतिबन्धकतया रोक्वेदविरद््रव्युन्मखत्वरूपा नदीवेगप्ताम्येतन वेग 
इत्युच्यते । यथा हि नद्या वेगो वपषांखतिप्रवरतया छोक्वेदविरोधप्रतितषानेनानि- 
च्छन्तमपि गतै पातयित्वा मज्जयति चाधो नयति च, तथा कामक्रो- 
धयोरपि वेगो विषयामिध्यानाम्यातेन वषीकाटस्यानीयेनातिप्रवटो टोकवेदविरोधप्र 
तिप्तधानेनानिच्छन्तमपि विषयगरते पातयित्वा संपारमुद्रे मज्ञयति चाधो महानसका- 
प्रयति वेति वेगपदप्रयोगेण सूचितम् । एतच्चाथ केन प्रयुक्तोऽयमिलयत्र विवृतम् । 
पमेतादशं कामक्रोषोद्धवं॑वेगमन्तःकरणप्रक्षोमहूपं सम्मघेरायनेकबाह्यविकार- 
चिङ्गमाक्षरीरविमोक्षणच्छरीरविमोक्षणप्थन्तमनेकनिमित्तवशात्सवेदा = संमाम्यमान- 
तवेनाविखम्भणीयमन्तरत्पत्नमात्रमिहेव बहिरिन्दियम्यापारष्पाद्वतपतनास्रगिव यो 
यतिधीरल्ि्मिगि इव नदीवेगं विषयदोषदर्शनाम्थास्षनेन वशीकारसंज्तकवैरागयेण 
पोट तदनुरूपकायापिपादनेनानर्थकं कतुं शक्तोति समर्थो मवति, स॒ एव युक्तो 
योगी, सत एव पुसी, सर एव नरः पुमानपुरुषा्थपपादनात्, तदितरस्त्वाहारनिद्रामय- 
मेथुनादिपदधर्ममात्ररतत्वेन मनुष्याकारः पञुरेवेति मावः । आश्षरीरविमोक्षणादिव- 
घ्ान्यद्यास्यानम्--यथा मरणादु्वं विदपन्तीमियुवतीमिराटिङ्गयमानोऽपि पुत्रादि 
मिदेहयमानोऽपि प्राणशन्यत्वात्कामकरोषकेगं सहते, तथा मरणात्प्रागपि जीवन्नेव यः 
सहते सर युक्त इत्यादि । अत्र यदि मरणवल्ञीवनेऽपि कामक्रोषानुत्पत्तिमात्रं च्रया- 
तदैतचु्येत । यथेक्तं वपिष्ठन- 

८ प्राणे गते यथा देहः पुखं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेत्पाणयुक्तोऽपि स कैवस्याश्रमे वेत् " इति ॥ 

इह तूत्पत्चया कामक्रधियर्वगृप्तहन प्रस्त तयदयत्पात्तमन्नि द्षटनत ३५ 

किमतिनिबन्धेन ॥ २६ ॥ 

१ क, घरीपंसन्य' । ज, द्लीपृव्यः । २ छ, न दृष्टमिति । ३क.ख.ग,ङ,च.ज. न्न, अ, 
दृ्टन्त् । 



[अ०प्यो ०२०] भीपरद्धगवह्यीता । १८३ 

भ्री° दी०-त(य)समान्मेक्ष एव परः पुरुषाथस्तस्य च कामकोधवेगोऽतिप्रति- 
पकतोऽततपहनपतमथं एव मोक्षमागिवाह-रक्रोतीति । कामात्कोधाच्ेद्धवति यो 
वेगो भनोनेतर्षोभारिलक्षणसमिहैव तदुद्धवपषमय एव यो नरः पदु प्रतिरोद्धं शक्रोति । 
तदपि न क्षणमात्रं किं तु शरीरविमेोक्षणास्राग्यावदेहपातमिलयर्थः | य एवंमृतः स॒ एव 
युक्तः समाहितः सुखी च मवति नान्यः । यद्वा मरणादध्वं॑विकपन्तीमिर्युवतीमिरारि- 
ङ्थमानोऽपि पुतरादिभिदह्यमानोऽपि यथा प्राणशुन्यः कामक्रोधवेगं सहते तथा 
मरणात्प्रागपि जीवन्नेव यः हते स्र एव युक्तः मुखी वे्यर्थः । तदुक्त 
वपतिष्ठन- ि 

¢ प्राणे गते यथा देहः घुखं दुःखं न विन्दति । 
तथा चेस्राणयुक्तोऽपि प्र कैवस्याश्रयो भवेत् ” इति ॥ ६६ ॥ 

प० दी०--कामक्रोषवेगस्हनमात्रेणेव मुच्यत इति न, कं तु- 
क कक्कर योऽन्तःपुखोऽन्तरारामस्तथाऽन््योतिरेव यः ॥ 

प योगी ब्रह्मनिवाणं ब्रह्ममूतोऽपिगच्छति ॥ २९ ॥ 
अन्तरबाह्यविषयनिरपेक्षमेव स्वरूपभूतं सुखं यस्य सोऽ्तःपुखो बाह्यविषयजनित- 

पुखशम्य इत्यथैः । कुतो बाह्यपुवाभावलत्राऽऽह--अन्तरातन्येव न तु खयादिवि- 
षये बाह्यपुलप्तोधन आराम आरमणं करडा यस्य सोऽन्तराराम्यक्तपर्वपरियरहत्वेन 
बाह्यपुखप्ताषनशरन्य इत्यथैः । ननु लक्तप्ैपरिगरहस्यापि यतर्यदच्छोपनतैःकोकिटादिम- 
पुरशब्दश्रवणमन्दपवनस्पशनचन्द्रोदयमयुरनूलादिदशनातिमधुरशीतद्गज्ञोदकपानकेत- 
ीकुपुमसोरमायवधघ्ाणादिभिग्ौम्यः सुसोत्पतिपंमवात्कथं बाहमपुखतत्पाधनदरन्यत्वमिति 
तत्राऽऽह--तथाऽन्तज्योतिरेव यः । यथाऽन्तरेव सुखं न बाहयर्विषयेस्तथाऽन्तरेवाऽ5- 
स्मनि ज्येतिषिज्ञानं न बहयेरिद्धियेयस्य पोऽन्त्ज्योतिः श्रोत्रादिनन्यरव्डादिविषय- 
विज्ञानरहितः । एवकारो विरोषणत्रयेऽपि प्वध्यते । समाधिकाले राब्दादिप्रतिमाप्रा- 
मावाट्ग्युत्यानकाे तत्प्रतिमातेऽपि मिथ्यात्वनिश्वयान्न बाह्व्िषयैस्तस्य पुखोत्पति- 
समव इत्यर्थः । य एवं यधोक्तविरेषणपतप्ः प योगी प्तमादितो ब्रह्मनिवाणं ब्रह्म 
परमानन्दह्पं कस्पितदरेतोपचमख्पत्वेन निर्वाणं तदेव, कल्पितमावस्याधिष्ठानालक- 
लात् , अवि्यावरणनिवृ्या ऽधिगच्छति निलप्रा्तमेव प्रासोति । यतः प्थेदैव 
ब्रह्मभूतो नान्यः, “4्रह्ेव सन््ह्मप्येति" इति श्तेः, अवस्थितेरिति कारङृ्लः" इति 
न्यायाच ॥ २४ ॥ 

श्री° दी०-न केवरं कामक्रोधवेगसंहरणमात्रेण मोक्षं प्राप्रोति अपितु - 
योऽन्तरिति । अन्तरात्मन्येव सुखं यस्य न विषयेषु, अन्तरेवाऽऽरामः कौडा यस्य 

१ क, नेत्रादिक्षोभठः । 



१८४ मपुसूदनसरस्वतीशीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां सपेता-[भ०पश्नो ०२५-२६] 

न बहिः, अन्तरेव ज्योतिदृष्टियंस्य न गीतनृलयादिषु प्त एवं मह्मणि मूतः स्थितः पन््र- 
ह्मणि निर्वाणं छयमयिगच्छति प्रप्नोति ॥ २४ ॥ 

म० दी०-मुक्तिहेतो्ञानस्य पाधनान्तराणि विवृण्न्राह- 

रमन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ॥ 
छिनगैधा यतासानः सर्वभूतहिते रताः ॥ २५ ॥ 

परथमं यज्ञादिभिः क्षीणकरमषाः, ततोऽन्तःकरणश्ुद्धया-- ऋषयः सूुक्षमवस्तुविवे- 
चनप्तमथीः सन्यातिनः, ततः श्रवणादिपरिपाकेण च्छिकदवैधा निवृत्त्र्वशयाः, 
ततो निदिष्यापतनपरिपकेण सेयतात्मानः परमातमम्येवेकाम्रचित्ताः । एतादशाश्च 
्विताद्िलेन सर्वमृतहिते रता हिपाशन्या ब्रह्मविदो ब्रह्मनिर्वाणं कमन्ते, 

५ य्िन्सर्वागि मतानि आस्मिवामृद्धिनानतः। 
तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः ” इति श्रतेः ॥ 

बहुवचनं “ तो यो देवानौम् "” इतयादिश्चतयुक्तानियमप्रदरनथम् ॥ २९ ॥ 

 श्री० दी०-छमन्त इति । ऋषयः पम्यण्दरिनः क्षीणं कदमषे येपां छिन्नं 
देष संयो येषं यतः सेयत आत्मा चितं येषां सर्वेषां मूतानां हिते रताः कृपाल 
बरत ब्रह्मनिर्वाणं मोक्ष ठमन्ते ॥ २५ ॥ 

प० दी ० पूरवे कामक्रोधयोरुत्पन्नयोरपि वेगः सोढभ्य इत्युक्तमधुना तु तयोर- 
तपत्तिपरतिबन्ध एव कतैन्य द्वोहि-- 

कोमक्रोपविषक्तानां यतीनां यतचेतसाम् ॥ 
अभितो ब्रह्मनिवाणं वतते विदितासनाम् ॥ २६ ॥ 

कामक्रोषयोवियोगसदनुत्पत्तिरेव तद्ुक्तानां कामक्रोधवियुक्तानाम् । अत एव 
यतचेतप्रां संयतचित्तानां यतीनां यत्नदीढानां संन्यासिनां विदितात्मनां पाक्षात्कृतपर- 
मात्मनाममित उमयतो जीवतां तानां च तेषां बह्मनिवीणं मोक्षो वतेते निलतवात्, 
न तु भविष्यति पताध्यत्वामावात् ॥ २६ ॥ 

श्री° दी०-किं च-कापक्रोधवियुक्तानामिति । कामक्रोधाम्यां वियुक्तानां 
यतीनां सैन्यानां संयतचित्तानां ज्ञातात्मतत्वानाममित उमयतो मृतानां जीवतां च 
न देहानतै एव तेषां ब्रह्मणि ख्यः, अपि तु जीवतामपि वतत इत्यथैः ॥ २६ ॥ 

म० दी०-पूैमीशवरापितसर्वमावस्य क्मयोगेना(णा)न्तःकरणशुद्धिसततः सर्वकर्म 
मन्याप्तस्ततः श्रवणादिपरस्य तचवन्ञानं मोक्षप्ताघनमुदेतीव्युक्तम् । अधुना स योगी 

१ग,ङ,ज, न्न, जीवानां! \क, ख,ग, छ, अ, न्त्र ए। 



[अण्ण ० २७-२८] भरीमद्धगपद्रीता । १८५ 

नह्मनिवांणमितयतर सूचितं ध्यानयोगं प्म्पगर्शनस्यान्तरङ्पाधनं विक्तरेण वक्तु पत्र 
स्थानीयांखीञ्छोकानाह भगवान् । एतेषामेव वृ्तिष्यानीयः कत्ल्ः षषठोऽध्यायौ 
भविष्यति । तत्रपि द्वाभ्यां संक्षेपेण योग उच्यते । तृतीयेन तु तत्फडं परमासन्नान- 
मिति वििकः- 

के ® € # कः 0 

स्पशान्टत्वा बहिबाद्यात्र्ुश्ववान्तर चरवाः ॥ 

प्राणापानों मों कृता नापताम्यन्तपवारिणो ॥ २७॥ 
यतान्द्रयमनाबद्धङनमाक्षपरायमः ॥ 

विगतेच्छमयक्रोो थः सदा भुक्त एव प्तः ॥ २८॥ 
स्यशौज्डाब्दादीन्वाह्यान्वहिर्मवानपि श्रोत्ादिद्रारा तत्तदाकारान्तःकरणवृत्तिमिरन्तः 

भविषटान्पुनेहिरेव कत्वा परोराग्यवशेन तत्तदाकारां वृत्तिमनुत्पाचेलर्थः । ययेत 
आन्तरा मवेयुस्तदोपायपदल्चेणापि बहिन स्युः स्वमावमङ्प्रपङ्गात् । बाह्यानां तु 
रागवशादन्तःश्रविष्ठानां वैराग्येण बहिगेनं संभवतीति वदेत बाह्मानिति विेषणम् । 
दनेन वैरागयमुक्तवाऽम्याप्रमाह --चधुतरैवान्परे शरुतो, कत्वेलतुषज्यते | अत्यन्त- 

निमीलने हि निद्राया ल्यात्मिका वृत्तिरका मतरेत् । प्रपताणे तु प्रमाणविपर्थयवि- 
करपप्पृतयश्चतल्लो विक्षपातिमका वृत्तयो मतरयुः । पञ्चापि तु वृत्तयो निरेद्धग्या इति 
अधृनिमीटनेन भूमध्ये चक्षुषो निधानम् । तथा प्राणापानौ समौ तुल्यावृध्षोगति- 
विच्छेदेन नापतम्यन्तरचारिणो कुम्भकेन कृत्वा, अनेनोपायेन यताः पयता इद्धिय- 
मनेबुद्धयो यस्य प तथा । मोक्षपरायणः सर्वविषयविर्तो मुनिभननशीरो मवेत् । 
विगतेच्छामयक्रोष इति वीतरागमयक्रोध इत्यत्र व्याख्यातम् । एतादशो यः न्याप 
पदा मवति मुक्त एव प्तः । न तु तस्य मोक्षः कतव्योऽसति । अथवा य एतादृशः प 
परा जीवन्नपि मुक्त एव ॥ २७ ॥ २८ ॥ 

श्री० दी ०--प्त योगी ब्रह्मनि्वाणक्रिल्यादिषु योगी मोक्षमप्नोतीत्युक्तं तमेव योरे 
पकषेण दयत्नाह सशौनिति द्वाम्धाम्-- बाह्या एव ` स्पशं सूपरपादयो विषया- 
धि्निताः सन्तोऽन्तः प्रविरनि तास्तचिन्तालयामेन बहिरेव कृत्वा चक्षुश्च भ्रुवोरन्तरे 
भमध्य एव कृत्वाऽत्यन्तं नेत्रयोनिमीरने निद्रया मनो डीयते, उन्भीडन च बहि 
प्रपरति । तदमयदोषपरिहारार्थम्निमीछनेन भमध्ये दिं निधायेल्ययैः | उच्छरप्निः 
श्वसख्पेणे नापिकयोरम्यन्तरे चरौ -प्राणापानावृ्वांधोगतिनितेधेन समौ कृता 

[ध ¢^ (५ कुम्मयिवेलथेः। यद्वा प्राणो यथा बहिने नियाति यथा चापानोऽन्तन प्रवदति किंतु 

१३.,छ.ज, 'रेवभः। 
२४ 



१८६ यधुसूदनसरस्वतीश्रीषरस्वापिङतरीकाभ्यां समेता--[ अनो ०२९1 

नाप्तामध्य एव द्ववपे यथा चरतस्तथा मन्दाम्यामुच्छराप्तनिःश्वासाम्यां समो 
कृत्वेति ॥ २७ ॥ 

श्री° टी ०- यतेति । अनेनोपायेन यताः संयता इन्दियमनोबुद्धयो यस्य, 
मोक्ष एव परमयनं प्राप्यं यस्य । अत एव विगता इच्छामयक्रोधा यस्य । य एव॑मूतो 
मुनिः प्र पदा जीवन्नपि भुक्त एवेव्यथः ॥ २८ ॥ 

प० दी०--एवं योगयुक्तः किं ज्ञात्वा मुच्यत इति तदाह-- 
[ष् [९ (. ९ अ क. 

माक्तार् यन्नतेपसा सवटकमहश्ररम् ॥ 
] ९५ # च 0 न ¢ (भ 

पहुदं सवभूतानां ज्ञाता मा शान्तपच्छति ॥२९॥ 
इति श्रीमहाभारते शंतसाहस्यां संहितायां वेयासि- 

$+ 9 कप (^ [9 

क्या मीष्मपवेणि श्रीमद्नगवदीतासुपनिषत्सु 
ब्रह्मविद्यायां योगशा श्रीकृष्णाजुनस- 

वादे संन्यासयोगो नाम पश्र 
मोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

म० दी ०--र्वषां यज्ञानां तपतां च कतुरूपेण देवताश्येण च मोक्तारं मोगक- 
तारं पालकमिति वा । “मुन पाटनाम्यवहारयोः ?' इति घातुः । सवषां छेकानां महा- 
न्तमीश्वरं हिरण्यग मादीनामपि नियन्तारं, सवषां प्राणिनां पुद्दं प्रत्युपकारनिरपक्षत- 
योपकारिणं सवीन्तयामिणं सर्वमाप्तकं परिपूणंमचिदानन्दैकरपरं परमारथप्तयं सवीत्मानं 
नारायणं मां ज्ञात्वाऽऽत्मत्वेन पताक्षत्करय शानि सवैपंप्ारोपरति मुक्तिमृच्छति प्रपरो- 
तीत्यथः | त्वां पदयन्नेपि कथं नाहं मुक्त इत्याशङ्कनिराकरणाय विशेषणानि । उक्त 
रूपेणेव मम ज्ञानं मृक्तिकारणमिति मावः | २९ ॥ 

अनेकप्राघनाम्याप्तनिष्पन्नं हरिणेरितम् । 
खखषूपपरिज्ञानं सर्वषां मुक्तिपाधनम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिनानकाचार्यश्रीविश्ेश्वरपरस्वतीश्रौपादरिष्यश्रीमधु- 
सूदनपरस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्रोतागढाथंदीपिकायां 

सखखहूपपरिज्ञानं नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ५ ॥ 

क, 4 + 

श्री टी०--नन्वेवमिद्धियादिसंयममात्रेण कथं मुक्तः स्यान्न तावन्मात्रेण षं तु 

१ ख, च, न्च, तन्राऽशह्। 



[अण्द्तने०१] श्रीपद्धगवद्रीता । १८७ 

ज्ञानद्वारेणेयाह--भोक्तारमिति । यज्ञानां तपपरां च भक्तैः समर्ितानां तदिच्छया 
भाक्तारं पाठकमिति वा | सर्वषां छोकानां महान्तमीश्वरं सवेषां मृतानां पुषः निर 
प्तपिकारिणमन्तयामण मां ज्ञात्वा मद्प्परादेन शान्ति मोक्षमच्छति प्राप्रोति ॥२९॥ 

विकद्पशङ्कापोहेन येनेवं संस्ययोगयोः । 
समुच्चयः करमेणाक्तः परवज्ञं नौमि तं हरिम् ॥ १ ॥ 
इति श्रीपुबोधिन्यां टीकायां श्रीषरस्वामिविरचितायां 

पन्यापतयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

अथ षषोऽध्यायः। 

प० दी०-योगसू्रं िमिः -छोकैः पञ्चमान्ते यदीरितम् । 
पषठस्त्वारम्यतेऽध्यायस्तद्यास्यानाय विस्तरात् ॥ १ ॥ 

तत्र सवकंर्मलागेन योगं विधस्यस््ाज्यतेन हीनत्वमाशङ्कय कर्मयोगं सौति 
हवाम्पाम्- 

श्रीभगरवानुवाच- 
अनाश्रितः कर्मफ कायं कमं करोति यः॥ 
स संन्यासी च योगी चन निरथं चाक्रियः॥१॥ 

कर्मणां फटमनाधितोऽनपेक्षमाणः फलमिपंधिरहितः सन्कार्थं कर्तन्यतया शाजेण 
विहितं नित्यमथिहोतादि कम करोति यः प्त कम्पेपि सन्पन्याक्ती च योगी वेति 
स्तूयते । सेन्याप्तो हि त्यागः । चित्तगतविक्षेपामावश्च योगः । तौ चास्य विद्येते फ़ल- 
त्यागात्फटतष्णारूपचित्तविक्षेपामावाच्च । कमेफटतष्णाल्याग एवात्र गौण्या वृत्या सन्या- 
सयोगराब्दाम्यामभिधीयते सकामानपेक्षय प्रार््यकथनाय । अवदयैमाविनो हि 
निष्कामकमनुषठतुर्मस्यो पेन्याप्तयोगौ । तस्मादये यद्यपि न निरिरथिपाध्यश्रो तकं 
त्यागी न मवति, न चाक्रियोऽभिनिसक्षप्मातैक्रियात्यामी च न मवति तथाऽपि 
संन्याप्ी योगी चेति मन्तम्यः । अथवा न रिरश्चिनं चाक्रियः पंन्यप्ती योगी चेति 
मन्तव्यः । किंत साभिः सक्रियश्च निष्कामकमोनष्ठायी संन्यासी योगी चेति मन्तम्य 
इति स्तयते । “ अपशवां वा अन्ये गाजश्चम्यः पशवे गाअश्चान् ‡ इत्यत्रेव प्रशं 

सारक्षणया नजन्वयोपपत्तिः । अचर चाक्रिय इत्यनेनैव सवकम॑पन्यापिनि ठब्पे निर 
बमम नामभाव 

१क. मद्भक्तैः ग. घ.ङ, च. छ, अ, न्च, ज, स्वभक्तैः। २क. यदच्छ्या। ३ ख. ग. 

ध, ड, च, ज, न्च, ज, "हूदम ̀ । 



१८८ मधुसूदनसरस्वती भरीधरस्वापिकृतदीकाभ्यां सपेता-[अ०६्ने०य] 

भिरिति व्यर्थं स्यारिव्यभिरब्देन सत्राणि कर्माण्युपषय निरञचिरिति संन्यापी करिया. 
दाल्देन चित्तवृत्तीरपटधष्याक्रिय इति निरुद्धचित्तवृत्तिर्यागी च कथ्यते । तेन न निरभनि; 
न्याप मन्तव्यो न चाक्रियो योगी मन्तव्य इति यथाुंस्यमुमयम्यतिरेको दशनीय: । 
एवे पति नन्द्रयमप्युपपन्नमिति द्रष्टव्यम् ॥ १ ॥ 

श्री० टी०-चित्ते शुद्धेऽपि न ध्यानं विना सेन्याप्तमातरतः। 
[द च क क भ 

पक्तिः स्यादिति षषठेऽसिन्ध्यानयोगो वितन्यते ॥ १ ॥ 
क क, क, पूर्वाध्यायान्ते पकषेपणोक्तं योगं प्रपञ्चयितुं पष्ठाथ्यायारम्मः | तत्र 

तावत्पवैकमाणि मनतित्यारम्य संन्याप्तपूविकाया ज्ञाननिष्ठाया्तास्पयणामिषानाददुःख- 
हूपत्वाच्च कमेणः सहपा सेन्याप्तातिप्रपङ्ं प्रां वारयितुं सेन्यापादपि श्रषठतवेन 
कर्मयोगं स्तुवञ्धरीमगवानुवाच, अनाश्रित इति द्वाम्यामू-कर्मफटमनाभ्रितोऽन- 
पेक्षमाणोऽवदयकतम्यतया विहितं कमं यः करोति म एव सन्याप्ठी योगीच, 
न् तु रिरञनिरशिपाष्यष्टाल्यकमैत्यागी, न चाक्रियोऽनयिपाघ्यपुतारूयकमैलयागी च॥१॥ 

प० दी०--अपन्यतिऽपि संन्याप्रशब्दप्रयोगे निमित्तमूतं गुणयोगं दर्श 
यितुमाह- 

यं सैन्यासमिति प्राहयोगं तं विदि पाण्डव ॥ 
न द्यपंन्यस्तसंकर्पो योगी मवतिं कश्चन ॥ २॥ 

यं सपैकमेतत्फटपरित्यागं सन्याप्तमिति प्राहुः श्रुतयः « न्याप्त एवात्यरेचयत् 
८ ब्राह्मणाः पुत्रैषणायाश्च वित्तेषणायाश्च छोकेषणायाश्च व्युत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरति ” इत्याद्याः , यागं फटतृष्णाकतत्वामिमानयोः परित्यागेन विहितकमानु- 
छनं तं न्याप विद्धि हे पाण्डव । ब्रह्मदत्त ब्रह्मदत्तमि (ई ) व्याह तै वयं 
मन्यामहे बरह्मदत्तप्होऽयमिति न्यायात्परशब्दः परत्र प्रयुज्यमानः साद्य बोध- 
यति गण्या वृत्या तद्धावारेपेण वा प्रकृते तु किं सादृश्यमिति तदाह---न हीति । 
हि यस्मादसेन्यस्तप्रकस्पोऽव्यक्तफटपकस्पः कश्चन कथिदपि योगी न मवति। 
अपि तु पर्वा योगी त्यक्तफकपंकलप एव भवतीति फठत्यागपताम्ाततष्णारूपचित्त- 
वृत्तिनिरोधपताम्याच्च गौण्या वृत्या कर्म्यव. सैन्यापती च योगी च भवतीत्य; । 
तथा हि--योगश्ित्तवृत्तिनिरोधः प्रमाणविप्ययविकल्पनिद्रास्मृतय इति वृत्तयः पन्च- 
विधाः । तत्र प्रलक्षानुमानाख्रोपमानायौपत्यमावाख्यानि प्रमाणानि षडिति वैदिकाः । 

@ ९०५. भ 

प्रयक्षानुमानागमाः प्रमाणानि श्रीणीत योगाः । अन्तमौवबहिभीवाम्यां पैकोचवि- 

१ क. ख. "सपदप्र। २ क. छ. ज्ञ, "्वातिरेवयतीति गा ! ख, घ, ड, ज, व्वातिसर्वयतीति 
पु । ६ चज, "यदिति । पु । ग्ख, घ. .च.ज. न्न, ज. ते) 



[ अ०६क्षो०३ ] †7पद्धगवद्रीता | १८९ 

कातो दरषटम्यौ । अत एव ताक़्िकादीनां मतमेदाः । विपर्ययो मिथ्याज्ञानं तस्य पच 
भेदा अविदयासितारागदवेषामिनिवेशाः । त एव च छाः । शब्दज्ञानानुपाती क्स- 
शून्यो विकस्पः प्रमा्रमविलक्षणोऽप्तदथ्यवहारः शशविषाणमपपुरुषस्य चैतन्य- 
मित्यादि; । अमावप्रत्ययाृस्बना वृत्तिनिद्रा, चतघणां वृत्तीनाममावस्य प्रत्ययः 
कारणं तमोगुणस्तदाटम्बना वृत्तिरव निद्रा न तु ज्ञानाद्यमावमात्रमत्यरथः । अनुमूत- 
विषयाततप्रमोषः प्रत्ययः स्मृतिः, पूवानुमवप॑स्कारनं ज्ञानमिलथैः । सर्ववत्तिजन्यत्वा- 
दन्ते कथनम् । छञ्जादिवृत्तीनामपि पञ्चस्वेवान्तमीवेो द्रष्टव्यः। एताहशां सर्वपरं चित्त- 
वृत्तीनां निरोधो योग इति च समाधिरिति च कथ्यते 1 फटपतकस्पस्त॒ रागास्यस्त- 
तीयो विषयेयमेदस्तन्निरोधमाचमपि गौण्या वृत्या योग॒इति सेन्याप्न इति चोच्यत 
इति ने विरोधः ॥ २ ॥ | 

भ्री० दी०-- कत इत्यपेक्षायां कर्मयोगस्यैव पन्यासतवं संपादयन्राह--यपिति । 
य संन्याप्तमिति प्राहुः प्रकर्षेण श्रेष्ठतवेनाऽऽहुः, ८ न्यप्र एवात्यरेचयत्? इत्यादिश्रुतेः, 
केवलछैत्फङपन्यनाद्धेतो, योगमेव तं जानीहि । कृत इत्ययेक्षायामितिशब्डोक्ते। 
हेतुयेगिऽप्यस्तीलाह-- नहीति । न पैन्यस्तः फटपतकल्पो येन स॒ कमनिषठो ज्ञान- 
निष्ठो वा कश्चिदपि नहि योगी मवति । अतः फएरप्तकस्पत्यागप्ताम्पात्छन्यापरी च 
फटपतकरपत्यागादेव चित्तविक्षपामावा्योगी च मवत्येव स॒ इत्यथः ॥ २ ॥ 

प० टी०-- तकि प्रशस्तत्वात्कम॑योग एव यावज्नीवमनृषठेय इति नेवाह-- 

जाररकषोमुनेरयोगं कम कारणमुच्यते ॥ 
योगारूढस्य तस्येव समः कारणमुच्यते ॥ ३॥ ` 

योगमन्तःकरणशुद्धिरूपं॑वैराग्यमारुरक्षोररोदुमिच्छोने व्वाखूढप्य मुनेभेवि- 
प्यतः कर्मफरतृष्णात्यागिनः कर्मं॑साख्रविहितमिहोत्रादि नित्यं भगवदपंणनुदधया 
कृतं कारणं योगारोहणे साधनमनृषटेयमुच्यते वेदमुखेन मया । योगाह्ढस्य योगमन्तः- 
करणषुद्धिूपं वैराग्य प्रा्ठवतस्तु तद्येव पूर्वं कमिणोऽपि सतः समः वैकर्तन्पाप्त 
एव कारणमनुष्ठेयतया ज्ञानपरिपाकप्ताधनमुच्यते ॥ ६ ॥ 

श्री० दी०- ताईं यावजीवं कमयोग एव प्राप्त इत्याशङ्कय तस्यावधिमादइ-- 

आशरप्नोरिति । ज्ञानयोगमारोदुं प्रापुमिच्छोः पुंपस्तदारोहे कारणं कर्मोच्यते चित्त- 
[करोषीप 

शुद्धिकरत्वात् । ज्ञानयोगमारूढस्य तु तस्यैव ध्याननिष्ठस्य शमः समाधिन्रित्तिकषेप- 
ककर्मोपरमो ज्ञानपरिपाके कारणमुच्यते ॥ ९ ॥ 

१यख,ग, घ, ड, च, छ, ज, ज, 'लात्संन्य' । २ क, ज, '्यात्सन्यासाघ्षं' । 



१९० मधुसूदनसरस्वती श्रीषरसामिकृतटीकाम्यां समेता-[ भ०ई्े०-५] 

प० टी०-कदा योगाद्ृढो मवतीत्युच्यते-- 

यदा हि नेद्धियार्थेषु न कमस्वटुषजते ॥ 
परवैसंकल्पसंन्यापी योगारूदस्तदोच्यते ॥ ¢ ॥ 

यदा यसिमिधित्तस्माधानकाह इन्दियार्थषु शब्दादिषु कर्ष च नितयनैमित्तिकका- 
भ्यटैकिकप्रतिषिदधेषु नानुषज्जते तेषां मिण्यात्वदरोनेनाऽऽत्मनोऽकतरेभोकतुपरमानन्दा- 
द्यस्वरूपदशनेन च प्रयोजनामावुद्याऽहमेतेषां कती ममेते मोग्या इलयमिनिवेशसू- 
पमतुषङ्गं न करोति हि यप्मात्तस्मात्सवैसंकल्पपन्यापी सवेषां संकल्पानाकिदं मया 
कतैव्यमेतत्फछं मोक्तव्यमिलेवरूपाणां मनोवृत्तिविशेषाणां तद्विषयाणां च कामानां 
तत्साधनानां च कर्मणां व्यागर्षीटः, तदा शब्दादिषु कमपु चानुषङ्गस्य तद्धेतोश्च 
सेकरपस्य योगारोहणप्रतिबन्धकस्यामावा्योगं समाधिमारूढो योगारूढ इत्युच्यते ॥४॥ 

श्री० दी ०-कदशोऽसौ योगारूढो यस्य रामः कारणमुच्यत इत्यताऽऽह-- 
यदा हीति । इन्दियार्थेषु इन्दरियमोभयेषु शब्दादिषु तत्प्ाधनेषु च कर्मपु यदा नानु- 
घनत आप्तकति न करोति । तत्र हेतुः--आपक्तिमूमूतान््वौन्मोगविषयान्कमैविष- 
यांश पकसान्प॑न्यपितुं व्यक्तं शीं यस्य स, तदा योगारूढ उच्यते ॥ ४ ॥ 

म० दी०--यो यदैवं योगारूढो मवति तदा तेनाऽऽत्मनेवाऽऽतमोद्धतो मवति 
सेपतारानथत्रातादतः- 

उद्धरेदासनाऽऽसानं नाऽऽसानमवसाद्येत् ॥ 
जासेव ह्यासनो बन्धुरारमेव रिएरासमनः ॥ ९ ॥ 

आत्मना विवेकयुक्तेन मनप्ताऽऽत्मानं स्वं जीवे पंपारस्तमुद्रे निम्र तत उद्धरेत्- 
उत्, उर्ध्वं हरेत्, विषयासङ्गपशेयागेन योगाहूढतामापादयेदित्यथैः । न तु विषया. 
सङ्खेनाऽऽत्मानमवप्तादयेत्पं्ारसमुदरे मजयेत् । हि यस्माद त्मेवाऽऽत्मनो बन्धुरित- 
कारी सेप्तारबन्धनान्मोचनहेतुनान्यः कथिद्धोकिकस्य बन्धोरपि सेहानुबन्धेन बन्ध- 
हेतुत्वात् । आघ्मेव नान्यः कित्, रिपुः शघ्चुरहितकारी विषयबन्धनागारपरव- 
शात्कोशकार ईवाऽऽत्मनः सखस्य । बाह्यस्यापि रिपोरातमप्रयुक्तत्वादयुक्तमवधारणमा- 
तमेव रिपुरात्मन इति ॥ ९ ॥ 

भ्री° दी ०--अते विषयापक्तित्यगे मोक्षं तदाप्तक्तो च बन्धं पर्यारोच्य रागा- 
दिस्वमावं लनेदित्याह--उद्धरेदितिं । आत्मना विवेकयुक्तेनाऽऽप्मानं संप्ताराहु- 
द्धरेत्, न त्ववपादयेदधो न नयेत् । हि यस्मादात्मैव मनःप्तङ्ञाचुपरत आत्मनः स्वस्य 
नन्धुरपकारको रिपुरपकारकश्च ॥ 4 ॥ | 

१.ग.घ्,ङ,च्, छ. जे, "भोगेषु । २ क, स, च, द्गादुप ° । 



[०६ ° \-<] श्रीपद्धगवह्यैता । १९१ 
9 म० दी०-- इदानीं क्ि्क्षण आत्माऽऽस्मनो बन्धुः किंटक्षणो वाऽऽत्मनो पिु- 

रित्युच्यते-- 
9 ह हक भ) [क्य 

वधृरालाऽशमनस्तस्य् यना -लपाऽत्मना जतः॥ 

अनारमनस्तु शे वतताऽऽत्मव श्ुवतर् ॥ ६ ॥ 
आत्मा का्थकरणपतैवातो येन नितः स्ववरीकृते आत्मनैव विवेकयुक्तेन मनैव 

न तु श्षखादिना, तस्याऽऽत्मा स्वरूपमात्मनो नन्पुरुच्छड्खलस्वप्रवृत्यमविन स्वहित- 
करणात् अनातनस्तु अजितात्मन इत्येतत् । श्रुते शत्रुभावे व्तेताऽऽत्मेव शग्ुवत्+ 
बाह्यशतुरिवोच्छह्सलप्रदर्या स्वस्य स्वेनानिष्टाचरणात् ॥ & ॥ 

भ्री° टी ०--कथेमृतस्याऽऽत्मेव बन्धुः कथैमूतस्य चाऽऽतैव रिपुरित्येक्षाया- 
माह-- बन्धुरिति । येनाऽऽत्मनेवाऽऽत्मा कायंकारणपंातरूपो जितो वश्ीकृत- 
स्तस्य तथामूतस्याऽऽत्मन आत्मेव बन्धुः । अनात्मनोऽजितात्मनसतु आतमिवाऽऽतनः 
द्रुते श्रुवदपकारिकारितवे तेत ॥ ६॥ 

म्र० दी ०-- जितात्मनः स्वबन्धुं क्विणोति- 

जितासनः प्रशान्तस्य परमासमा समाहितः ॥ 
शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानापमानयोः ॥ ७॥ 

शीतीष्णसुखदुःखेषु चित्तविक्षपकरेषु सत्छपि तथा मानापमानयोः पूनापरिमवयो- 
शित्तविक्षेपहेत्वोः सतोरापे तेषु समत्वेनेति वा । जितात्मनः प्रागुक्तस्य भितेन्दिथस्य 
प्रशान्तस्य सवेत्र समबुद्या रागद्वषदन्यस्य परमात्मा स्प्रकाशज्ञानस्वमाव आत्मा 
समाहितः समाधिविषयो योगाषृढो मवति । परमिति वा छेदः । जितात्मनः प्ररा- 
नतस्थेव परं केवलमात्मा प्तमाहितो मवति नान्यस्य । तस्माजितात्मा प्रशान्तश्च मवे- 
दित्यथः ॥ ७ ॥ 

श्री ° टी ०-जितात्मनः स्वक्षिन्वधुत्वं स्फुटयति-- जितात्मन इति । भित् 
आत्मा येन तस्य प्रशान्तस्य रागादिरहितस्थेव परं केवलमात्मा शीतोष्णादिषु 
सत्घ्वापे समाहितः स्वात्मनिष्ठो मवति नान्यस्य । यद्रा तस्य हृदि परमात्मा समा, 
हितः स्थितो भवति ॥ ७ ॥ 

म० दी०-किंच- 

` ज्ञानक्न्नानतप्रासा दूटस्थो विजितेन्द्रियः ॥ 
यक्त इःयुच्यते योगी समरोषटाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥ 

१ख. ड. ज. ज. ध्येकार'। २ख.ग.घ.ज.ज. तु शाकलाः ।३ ख.घ. इ, छ, ज, 
श्कारि'। * ख. ड, वतते । ५ न्च, "रमात्मेयत्र परमि । 



१९२ पधुसूद्रनसरस्वतीश्रीधरसापिह्तदीकाभ्यां समेता-[अण्दे०५] 

` ज्ञानं शाश्चेक्तानां पदा्थानामोपदेरिकं ज्ञानं विज्ञानं तदप्रामाण्यशङ्कानिराकरण- 
फठेन विचरेण तथेव तेषां खानुमवनापरोक्षीकरणं ताभ्यां तृप्तः प्ंजाताप्रत्थय 
आत्मा चित्तं यस्य प्त तथा । कूटस्थो विषयप्तनिधावपि विकाररम्यः । अत एव 
विजितानि राग्ेषपरवकाद्विषयमरहणाद्यावतितानीद्धियाणि येन सः | अत एव हेयापा 
देयवद्धिदान्यप्वेन समानि मदिण्डपाषाणकाश्चनाति यस्य सः । योगी परमहंपपसिना- 

जकः परमैरा्ययुक्तो योगाहूढ इत्युच्यते ॥ ८ ॥ 

श्री दी°--योगारूढप्य रक्षणं श्रेष्ठं चोक्तमुपपंहरति-ज्ञानविङ्ञानकप्ता- 
सेति । ज्ञानमोपदेशिकं विज्ञानमपरोक्षानमवस्ताम्यां तक्तो निराकाङ्क्ष आत्मा चित्तं 
यस्य | अतः कुटस्थो निर्विकारः । अत एव विजितानीन्दियाणि येन । अत एव समानि 
छेोष्टदीनि यस्य मृतिण्डपापाणसुवर्णैषु हेयोपदेयबुद्धिदनयः प युक्तो योगारूढ इत्यु 
च्यते ॥ ८ ॥ + 

५० दी °--पुटनितरापिषु प्मदद्धिसतु सयेगिभ्रेष्ठ इलाह-- ̀̀  ,* ̀ 

मुहन्मितरायदासीनमध्यस्यदेष्यद्रधषु ॥ 

साधुष्वपि च पापेषु समः 
पु्त्पत्युपकारमनपेक्ष्य पुक्नेहं सेन्धे चः विनेवोपकरता । मित्रं सेहेनोपकारकः । 

अरिः खछृतापकारमनपेक्ष्य खमावक्रर्येणापकतां । उदा्रीनो विवदमानयोरुमयोरप्यु 
पक्षकः । मध्यस्थो विवदमानयोरुमयोरपि हितैषी । द्वेष्यः खङतापकारमपेक्ष्यापकरता । 
बन्धुः सवत्धेनोपकती । एषु सुषु राख्तिहितकारिषु पपिषु शा्प्रतिषिद्कारि 
प्वपि । चकारादन्येषु च सवेषु समबुद्धिः कः कीटकमैलय्याप्रतबुद्धिः सपैव राग्दरेष- 
शल्यो विशिष्यते सवेत उक्छृषटो मवति । विमुच्यत इति वा पाठः ॥ ९ ॥ 

भ्री° दी०--पुहनमादिषु प्मुद्धियुक्सतु ततोऽपि श्रेष्ठ इत्याह--सुहदिति । 
सहत्छमावेनेव हितारोसी । मिन सखेह्रषगोप रिप्रीतकः +'उदापीनो कि- 
दमानयारुमयारप्युपक्षकः । मध्यस्थो विवदमानयोरुमयोरपि हिता पी । दिष्य द्वेषवि- 

परयः । बन्धुः पेवन्धीं } साधवः सदाचाराः । पापा दुराचाराः । एतेषु पमा राग 
पादिशन्या बुद्धियस्य प तु विशिष्टः ॥ ९ ॥ 

म० री०-एवं योगाूढस्य रक्षणं फं चेक्त्वा तस्य पतङ्ग योगं व्रिधत्ते 
योगीदादिभिः षत योगी प्रमो मतत इलयनैचयो्विरात्या शोकैः । ततरैवमुत्तमफड- 
प्रा्तये-- 

१ख.ग. घ. ङ, छ. ज, श्चोपपादयोपः। २ क. अ. भुपपायोप। ३ख.म. ध. इ, च, 
छ. ज. इ. दवषरमु । 



[ भ० ६-१०-१२] भ्रीपद्धगबह्रीता | १९३ 
न नि (कभ छ (क क 

यामा यृञ्चति सततमात्मान रहात स्थतः ॥ 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपस्िहः ॥ १० ॥ 
यागी यागृाषढ आत्मानं चित्तं सततं निरन्तरं य॒ञ्चीत शषिप्तमदविक्षिप्तममिपरिया- 

गेनंकग्रनिरोधममिम्यां समाहितं कुयात् । रहि गिरिगहादौ योगप्रतिबन्धकदनेना- 
दिवर्भिते देर स्थित एकाकी यक्तपतवैगृहपरिजनः संन्यासी, चित्तमन्तःकरणमाता 
देहश्च संयतो योगप्रतिबन्धकम्यापारशून्यौ यस्य स॒ यतवितात्मा । यते। निराशीर. 
राग्यदार्व्यैन विगततूष्णः । अत एव चापाशे्रहः शाल्वाम्यनुज्ञातेनापि योगप्रतिबन्धकेन 
परिग्रहेण हरन्यः ॥ १० ॥ 

भरी दी ०--एवं योगारूढस्य रक्षणमुक्तवदानीं त्य सताङ्ग योगं विधत्ते योगी- 
खादना स योगी परमो मत इत्यन्तेन म्न्थेन--यो्गीति । योगी योगाख्ड 
आत्मारं मनो य॒ञ्चीत समाहितं कयांस्ततं निरन्तरं रहि एकान्ते स्थितः सत्ेकाकीं 

सन्न (न्यो यते मूचतं चित्तमात्मा देहश्च यस्य निरासीनिराकाङ्क्ोऽपरि्रहः परियरह- 
रुन्यश्च ॥ १० ॥ 

म० ठी०--तत्राऽऽप्तननियमं दशैयचाह द्राम्याम् -- 
१५९९ [क [क 

श्रुचा दश प्रतष्प्य स्थरमाप्नमात्मनः ॥ 

नाद्यच्छरत नातिन च॑लाजिनदढयात्तरसप् ॥ १३१॥ 
रुचौ स्वभावतः संस्कारतो वा शुद्धे जनप्तमुदायरहिते निमेये गङ्गातटगुहादौ देशे , 

समे स्थने प्रतिष्ठाप्य स्थिरं निश्वं नात्यच्छितं नात्युचं नाप्यतिनीच, चैटाजिनकुशो - 
त्रं चै -दुष्चम् , अजिनं मदु व्याघ्रादिचम ते कुरोम्य उत्तरे उपरितने यश्िसतत्, 
आस्यतेऽंस्मनिल्याप्तनं, कुरमयद्ृष्युपार मद्च्म तदुपरि मदुव्लरूप्रमिल्य्थः । तथा 
चाऽऽह मगवान्पतञ्चटिः--““ दस्थिरसखमाप्तनम् ” इति । अत्मन इति परापननन्या- 

यथं तस्यापि परेच्छानियमामावेन योगविक्षेपकरत्वात् ॥ ११॥ 
श्री० टी ०--आप्तननियमं दशयत्राह द्वाम्याम्-श्ुचाविति । शदे स्थन 

आत्मनः खस्याऽऽपनं स्थापयित्वा) कीरश्म् , स्थिरमचं नातीवोच्चतं, न चातिनीचं, 
चैटं वखमनिनं व्याघ्रष्ठिचर्म ॒चेहानिने दरशेम्य उत्तरे यक्षिन्, दुशानामुपरि 
च्म तदुपरि वच्मास्तीयेलय्थः ॥ ११ ॥ 

म० ठी०-एवमासनं प्रतिष्ठाप्य कं कुयादिति तत्राऽऽह- 

तत्रैकाग्रं मनः कृता यतचिततेन्दियक्रियः॥ 
उपविश्याऽऽप्ने य॒ज्ज्यायोगमस्मविशचुद्धये ॥ १२॥ 

१क, ग, न, “इक्षो निराहारो वाऽप । 
२५ 



१९८९ मधुसूदनसरस्वती शरीपरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ०६के०१३] 

त्न तसित्नास्नन उपविश्यैव न तु शयानल्लिष्ठम्वा । « आपीनः संभवात् > इति 
न्यायात् । यताः संयता उपरताधित्तस्येन्दियाणां च क्रिया वृत्तयो येन स॒ यतचिते- 
द्दियक्रियः सन्योगं समारभ युङ्खीताम्यततेत् । किमथम् , आत्मविशुद्धय आत्मनोऽ- 
न्तःकरणस्य सवैविक्षेपररन्यत्वेनातिसूष्ष्मतया बरह्म्ाक्षात्कारयोग्यतायै । ^ द्यते 
वग््यया बुद्धया सूक्ष्मया सूृक्षषदरिमिः "' इति श्तेः । किं कृत्वा योगमम्यपेदिति 
तत्राऽऽह-- एकारं राजप्ततामनव्युत्यानास्यप्रागुक्तमूमित्रयपरितयागेनैकविपयकधारा- 
वाहिकनिकवृत्तियुक्तमुद्रिकप्त्ं मनः कृत्वा दृदमूमिकेन प्रयतेन सेपायेकग्रताविवृ- 
द्यथं योगं पंप्र्नातस्षमाधिमम्यपरेत् । स च बह्याकारमनोवृत्तिप्रवाहं एव ॒निरिष्याप- 
नाख्यः। तदुक्तम्-- 

५ ब्रह्माकारमनोवृतिप्रवाहोऽहंकृतिं किना । 
सप्रज्ञातप्तमाधिः स्याद्धयानाभ्याप्तप्रकषैतः "' इति ॥ । 

एतदेवामिप्रेय ध्यानाम्यापप्रकषं विदधे मगवान्-योगी यू 
चोगमात्मिद्धय, युक्त आप्रीत मत्पर इलयादि बहकर 

श्री दी ०-- तत्रेति । तत्र तस्िच्ाप्न + 
याग युन्ज्यादभ्यपेत्, यता उफरन 
मनप विशद्धय उपशान्ट ४ 

प° दी०-- तदर्थं बाह पतत्र कथं शरीरधारणमित्युच्यते-- 

पमं कायशिर व पारयत्नचर स्थिरः ॥ 
मुप्र्य नापेकाय्रं सं दिञ्चश्वानवलोकयन् ॥ १३ ॥ 

कायः शररम्व्यप्त च रारश्च मका च कायादरायवि मटाधारादारम्य मधान्त 

क्षी 

सबन्धः ॥ १३ ॥ 
श्री ° टी ०--चित्तकाग्योपयोगिनीं देहाद्विधारणां दरेयन्नाह द्राम्याम्--सम- 

मिति ) काय इति देहमध्यमागो विवक्षितः । कायश्च दिरश्च ग्रीवा च कायश्चिरो- 
क] 

ग्रीवं मूटाधारादारम्य मूधान्तपर्थन्तं सममवक्रमचलं निशं धारयन्प्थिरो इदप्रयत्नो 
8 £ 

भूत्वलयथः | स्वाय नाद्षिकामर प्रक्ष्याते अधानमीरेतनच इत्यथः | इतस्तता दश्च 
नवराकयन्नाप्रीतत्युत्तरणान्वयः ॥ १३ ॥ 2 

१ क, ञ्, स्वक्रीयं | 



[ अ०६्ने ०१४१५] श्रीपद्धगरट्रीता १९५ 

प° दी०-किं च- 

प्रशान्तात्मा विगरतमीत्रह्यचारि्रिते स्थितः ॥ 
मनः संयम्य मच्चित्ता युक आसीत मत्परः ॥ १९ ॥ 

निदाननिवृत्तिष्पेण प्रकर्षण शान्तो रागादिदोषरहित आत्माऽन्तःकरणं यस्य स 
प्ररान्तात्मा शाल्ीयनिश्चयदाढथंष्टिगता भीः सषैकभेपरित्यागेन युक्तत्वायुक्तत्व- 
राङ्का य्य प॒ विगतभीः, ब्रह्मचारिव्रते बह्मचर्यर्राश्रषाभिक्षामोननादौ स्थितः सन्, 
मनः प्तयम्य विंषयाकारपत्तिशन्यं कृत्वा, मयि परमेश्वरे प्रत्किचिति सगुणे निगुण 

वा चित्तं यस्य॒ स मच्चित्तो मद्विषयकधारावारिकचित्तवृत्तिमान् । पृत्रादों प्रियं 

 चिन्तनीये सति कथमेवं स्यादत आह- मत्परः, अहमेव परमानन्दखूपत्वात्परः पुर- 

दर्थः प्रियो यस्य प्र तथा । “ तदेतत्मेयः पुत्रात्मेयो वित्तास्रेयोऽन्यस्मात्सवस्मादन्त- 

रतं यदयमात्मा इति श्रतेः । एवं विषरयाकारपतवेवृत्तिनिरोधेन मगवदेकाकारचित्त- 

वृत्तितः सप्रज्ञातप्तमाधिमानाप्रीतोपविरो चथाशक्ति, न त॒ खेच्छया व्यत्तष्ठेदित्यथः | 

मवति कश्चिदरामी सीचित्तो न तु लयमेव परत्वेनाऽऽराध्यत्वेन गृह्णाति किं तहि 

राजानं वा देवं वा ।.श्यं तु म॑चचित्तो मत्परश्च सवाराध्यत्वेन मामिव मन्यत इति 

प्यक्तां व्याख्या । ह 

व्याख्यातृतेऽपि मे नात्र माप्यक््ि .तुस्यता । 
गुञ्जायाः किं नु हेम्ैकतुखारोहैऽपि तुल्यता ॥ १४ ॥ 

भ्री° दी०--प्रचान्तेति । प्रशान्त आत्मा चित्ते यस्य, विगता मीमंयं यस्य, 

्रह्मचारिनते बरह्मच स्थितः सन्मनः संयम्य प्रलाहृत्यः मय्येव चित्तं यस्य, अहमेव 

प्रः पुरुषार्थो यस्य सर मत्परः । एवं युक्तो मूत्वाऽऽपीत ष्ठेत् ॥ १४ ॥ 

म० दी०--णवं संपरज्ञात्समाधिनाऽऽप्ीनस्य क स्यादित्युच्यत- 

 यञ्चतरवं सदाऽऽ्मानं योगी नियतमानसः ॥ 

` शान्ति निर्वाणपरमां मसंस्थामपिगच्छति ॥ १५ ॥ 
एवे रहोवस्थानादिपवोक्तनियमेनाऽऽत्मानं मनो युञ्चतेभ्याप्तवराग्याभ्यां समाहित् 

रवन्योमी सदा योगाम्याप्तपरोऽम्याप्तातिशयन नियत निरुद्ध मान मनो येन 

नियता निरुद्धा सानप्ता मनोवृत्तिहूपा विकारा येनेति वा (नेयतमानत्तः सन्, शान्ति 

सर्ववत्यपरतिरूपां प्ररान्तवाहितां निवाणपरमां तत्वप्राक्षात्कारात्पतिद्वारण सकाया- 

विदयानिवत्तिहपमक्तिपयेवप्तायिन मत्तस्य सत्सरूपपरमानन्दरपा नष्ठामवम्- 

च्छति, नत सांपारिकाण्येशवर्याणि अनात्मविषयपमाधिफडान्यधिगच्छति, तेषामपवगे- 
भ 

पयोगिपमाप्यपपगेत्वात् । तथा च तत्तत्समाधफटन्युरक्तवा० ऽह भगवान्पतज्ञाद 



१९६ मधुसूदनसरस्वती श्रीपरसयामिकतदीकाभ्यां समेता--[अ०६अ ०१५] 

ते पमाधावुप्गी व्युत्थाने सिद्धयः " इति । “ स्थान्युपनिमच्रणे सङ्धस्मयाक- 
रणं पुनरनिषटपरपङ्गात् ” इति च । स्यानिनो देवाः । तथावेोदाछको देवैरशमन्नितोऽपि 
तत्र पङ्गमादरं स्मयं गर्वे चाङ्घत्वा देवानवन्ञाय पुनरनिष्टप्रसङ्गनिवारणाय नि्विक- 
रपकमेव समाधिमकरोदिति व्षिषठनोपास्यायते । पपृकषुमिरहेयश्च समाधिः सूत्रितः 
पतञ्नटिना--वितकंविचारानन्दाक्षितानुगमत्पंप्त्तातः । सम्यकपंशयविपर्ययानध्यवप्ता- 
यरहितत्वेन प्रज्ञायते प्रकर्षेण विेष्पेण ज्ञायते माव्यस्य छ्पं येन स॒ सप्रज्ञातः 

१ 

समाषेमावनाविरषः । मावना हि भाव्यस्य विषयान्तरपरिहारण चेत।प पुनः पुन- 

निवेदनम् । मान्यं च तरिविधं ग्ह्यग्रहणयरहीतमेदात् । ग्राह्यमपि द्विविषं स्पृटपूक्ष्मभे- 

दात् । तदुक्त क्षणवत्तरमिजतस्येव मणग्रहोतरप्रहणग्रा्येषु तत्स्यतदञ्चनतासमापत्तः' 

क्षीणा राजप्रतामप्रवत्तयो यस्य तस्य चित्त्य अरहीतृरहणग्राह्यप्वात्मेन्धि 

तयक्तं तथाऽपि ममिकाक्रमवरादपदग्रहनप ¢ ,.4 | यतः प्रथमं 
४४.०५ इति । प्रहीत्ादिक्रमोऽ- 

प्म उ्या्यास्यते । तत्र  दरयात्मकषोडशवि कारं विषय- 
दाय पूत।परनुपंषानेन शब्द“ भावना क्रियते तदा सवितकैः समाधिः । 

असिननेवाऽऽटम्बने पुवपरानुपंपाक्रीव्दार्थोद्धेखश्यतवेन यदा मवना प्रवतैते तदा 
निितकैः । एतावुभाव - वितकशब्देनोक्तौ । तन्मा्रान्तःकरणरक्षणं सूक 
विषयमारग्ड्य तस्य देरकाठधमोवच्छेदेन यदा भावना प्रवते तदा प्तविचारः। 
असिन्नेवाऽऽखम्बने देराकारुषम।वच्छेदं विन् 
प्रवति तदा निविद्क्ख | 
कंित्तस्य स्थुल 
व्यपदिदयते । यद्, व्यते तद्रा गुणमावाचि- 
च्छक्तः पुखप्रकाशमयस्य सस्य माग्यमानस्येद्रेकातपानन्दः समाधिभवति । 
अक्सिन्नेव माधो ये बद्धपरतयसच्ान्तरं प्रधानपुरुपषटपं न परयन्ति ते विगत्रेहा- 
टंकारत्वद्िदेहशब्दैनाच्यनते । इयं प्रहणप्तमापत्तिः । ततः परं रजस्तमोटेशानभिमूत 
शृदधं सत्वमारम्बनीकृत्य या भावना प्रवतैते तस्यां मह्यस्य सस्य न्यग्भावाचितिशषक्ते. 
रदरकात्सत्तामात्रावरोत्वेन समाधिः सासित इत्युच्यते । न चाहृकारास्मितयोरमेदः 
शङ्कनीयः । यतो यत्रान्तःकरणमहमित्युछेखेन विषयान्वेदयते पोऽहेकारः । यत्र तवनत्म- 
सतया प्रतिरोमपरिणमेन प्रहृति्ने चेतपति स्त्तामा्मवमाति पाऽप्षित्ता । असिनेव 

< = 



[भ० ९ श्रो० १५] भ्रीपद्धगषट्रीता । १९७ 

समाधौ ये कृतपरितोषासे परं पुरुषमपरयन्तशचेत्तः प्रकृतो ठीनतवालकृतिख्या इत्यु 

च्यन्ते | पेयं अहीतृपमापत्तिरस्मितामात्रह्पप्रहीतृनिष्ठत्वात् । य तु पर् पुरुष निचय 

भावनायां प्रवन्ते, तेषामपि केवल्पुरषविषया विवेकख्यातिग्रहंतृप्तमापात्तप न 

सासितः समाधिषधिवेकेनादितायास््यागात् । तत्र॒ ग्रहातूभानपूवकरमव ग्रहणान् 

तपवक च सक्षग्राह्यमानं तत्पूर्वकं च स्थूटप्राह्ममानमिति स्थूटपिषया (विधा ञ4 

वितर्कश्तष्टयानगतः । द्वितीयो वितकंविकरक्चितयानुगतः । तृतीयां वितकंविचारास्या 
४ भ 

विकट द्वितयानगतः । चतधा वितकंविचारानन्विकलोऽस्मतामाच्र इत चतुरवस्याजय
 

< 
¢ [+ 

सुप्रजा इति । एवं वितर्कः विचारः परानन्दः सस्मित समाविरुन्तवानादित्त 

ततया सक्तिहेतपमाधिवसिषिलाद्धेय एव मुपृुमिः । प्रहीतृप्रहणयारपि [चत्त 

दशायां ग्रह्यकेये निक्षपद्धयोपदयिमागकृथनाय ग्राह्यपतमापत्तिरेव 

वतविधा हि ्रह्यपमापतति स्थप्रह्यगोचरा द्विविधा पवितका 

गोचराऽपि द्विविधा सविचारा निर्विचारा च । " "तत्र शाब्दा 

कः, राव्दार्थजतानविकलपमिन्ना स्थूढाथावमाप्तरूपा सवि 

त्तिरिल्यथः । (स्मतिपरिषुद्धा सरूपश्न्यव- 

वमा्निमीप्ता निमिते आटम्बने शब्दा्स्मतिप्रविलये प्रतयुदित- 

स्पषटग्रह्याकारप्रतिमासितया ‰“ परुन्येव निवितकां पमापात्तः 

स्थर्गोचरा निर्विकस्पकवृत्तिरेयथ' 9 हरा निविचारा च सूकमावषया 

व्यास्याता ” सूक््मसतन्मातादिविषया ृक््मविषया समापत्तिदविविधा 

पविचारा निविचारा च सविकरपकनिर्पिकके | एतयेव सवित्तकेया नाव 

तकंया च स्थटविषयया समाप्या व्यास्याता । शट दाथेन्ञानविकलपप्राहतत्वन 
€ [ऋ 

च्छिन्नः सक््मोऽथेः प्रतिभाति य्या त्त सविचारा । शब्दधन्ञानय- 

~ .९--------> स= सदियान्यतया सक्मोऽ्थः प्रतिमा 

नि्षिचारायाश्च समापत्तेयसूक्ष्मानि ११५ ^~ 

दपासिमितयेभरदीतमहणप्तमापत्यार प ग्रह्यपमापत्तावेवान्तमाव इत्यथः । तथा 1ह- 

पूिवस्याणोर्मन्धतन्मातं सृकषमी विषयः) अप्यस्या रसतन्मात्रं, तेजप्तस्य सूपत- 

समातं, वायवीयस्य स्परोतन्मात्न) नभत दाब्दतन्मात्रं, तेषामहुकारस्तस्य चसिङ्मति 

महत्तखं तस्याप्यटिङ्ञं प्रधानं सक्षमा ।चय । स्ठानामपि प्रकृतीनां प्रपान एव 

सक्षताविश्रानेशत्ययम्तमेव पूकषमानपयत्वमुक्तम | यद्यपि प्रधानादपि पुरुषः 

मृ्मोऽस्ि तथाऽप्यन्वयिकारणत्वामावत्त् सर्वान्बयिकारणे प्रधान एव नरातयय 

यं व्याख्यातं) पुरुषस्तु निित्तकारण तद नन्यिकारणलेन सूृक्षमतमहति । 



@ € [द १ 

१९८ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिह्कतदीकाभ्यां समेता-[ अ०ऽशे०१५] 
भ ० 

न्वयिकारणत्वाविवक्षायां त॒ पुरुषोऽपि सक्षमा मवत्येवेति द्रष्टव्यम् | “ता एं 

सबीजः समाधिः, " तश्चतल्लः समापत्तयो ग्राह्यण बीजेन सह वन्त इति सवीजः 

पमापिवितकंविचारानन्दासितानुगमात्पपरत्तात इति प्रागुक्तः । स्थृटेऽथं सवितर्को 
वितर्कः । सूक्मेऽ्थं विचारो निर्विचार इति । तत्रान्तिम्य फलमुच्यते --“ निव 

चारेशारयेऽध्यातमप्रपादः " स्थृहविषयत्वे तुस्येऽप्रि सवितकं शाब्द ेज्ञानविकस्प- 
संकी णंमकष्य तद्रहितस्य निविकस्पकरूपस्य निवितकस्य प्राधान्यं, ततः पृधष्मवि- 
पयस्य सविकट्पकग्रतिमाप्तरूपस्य सविचारस्य, ततोऽपि सूक्ष्मविषयस्य निर्विकल्प. 
कप्रतिमापरह्पस्य नि्िचारस्य प्राधान्यम् । ततर पु्वैषां त्रयाणां निर्विचाराथः 
विचारफटेनैष फलवत, निर्विचारस्य तु प्रङृषटाम्याप्तबल्रैशारये रनम 
प॒त्वोद्रेके सत्य्यासपप्रप्ादः ढेशवाप्नारहितस्य चित्तस्य सूता्थनिः ए 
सुटः प्रज्ञालोकः प्रादुमेवति । तथा च माष्यम्-- | 

¢ परज्ञपरप्ादमरद्य अदोच्यः शोचे ^ & “^ 
ममिष्ठानिव शैरप्थः सर्वान्न = ॥ 

“तैमा तत्न प्रज्ञा » तत्न तमि माहितचित्तप्य योगिनो 
या प्रज्ञा जायते प्तमरा । 7 तत्र॒ विपर्यापतगन्धोऽ- 
प्यस्तीति योगिक्येेयं पमा नी योगः । तथा च मष्यम-- 

८ आगमेनानुमानेन 

सातु श्रुताः ~~ -दनगमावित्निं तत्तामा- 
ह 1 ध्न 

स्यविंषयमेव । न [र नरषणं संह कप्यचिच्छव्दस्य सगतिगरहीतुं शक्यते । तथाऽन 
मानं सामान्यविषयमेवं । न हि विशेषेण सह कस्यचिद्वयाधिगरहीतुं शक्यते । तस्माच्छर- 
तानुमानविषयो न विश्चैषः कृश्चिदसि । न चास्य सृकषमन्यवहितरविपङृष्टस्य क्तुनो ोकप्र- 
लक्षेण ग्रहणमल्ि ‡ "किं तु प्मापिप्त्तानिग्रहय एकः स॒ विरषौ `भवति मृत 
सृक्षगतो वा पृरुषगतो वा 1 तस्मान्निर्विचारेशारयपमुद्धवायां श्रुतानुमानविरक्ष- 
णायां सूक्ष्मव्यवहितविप्र्ृष्टप्तवेविरेपविषयायामृतंमरायामेव प्रज्ञायां योगिना महान्पर- 
यतन आस्थेय इत्यथः । ननु कषिप्तूढविक्षिप्तास्यव्युत्यानसंस्काराणामेकायतायामपि 
सवितकेनिवितकंसविचारनानां पस्कारागां सद्धावाततेश्वास्यमानस्य चित्तस्य कथं निर्वि- 
चारवशारचपृतेकाध्यात्पप्रप्रादरम्यतेम्भरा प्रज्ञा प्रतिष्ठिता स्यादत जाह-““ तज्जः 

सस्करारन्यत्तस्कारप्रातेगन्धी " तयतेम्भरया प्रज्ञया जनितां यः पस्कारः स तन्त 

विष्रयया प्रज्ञया जनितत्वेन बख्वत्वादन्यान्व्युत्याननान्माधिजांश्च सेस्कारानतख- 
विषयप्रन्नाजनितत्वेन दुब्न््रतिबध्नाति खकायाक्षमान्करोति नाशयतीति ग । तेषां 



[ अशर्छो०१५ | भ्रीपद्धगवद्रीता । १९९ 

सस्काराणामभमिमवात्तत्परमवाः प्रत्यया न मवन्ति । ततः समाधिरूपतिष्ठते । ततः 
समाधिजा प्रज्ञा । ततः प्रत्तक्ताः स्कार इति नवो नवः सस्कराश्चयो वधते । 
ततश्च प्रज्ञा । ततश्च संस्कारा इति । नन् मवतु व्युत्थानघ्रस्काराणामतखविषयगप्ज्ञा 
जनेतानां तत्त्वमात्रविषयपप्रज्ातप्तमाधिप्रजनाप्रसवेः सस्करेः प्रतिबन्धस्तेषां तु सस्का 

राणां प्रतिवन्धकामावदेकाम्मूमावेव सवीजः समाधिः स्यान्न तु नि्वीनो निरोषमृमा 
विति तत्राऽऽह--“ तस्यापि निरे समैनिरोधातरिर्बीनः समाधिः ” तस्य संप्र्ञा- 
तस्य समापेरेकाम्रममिजस्य, अपिदाव्दाल्िप्तमूढविक्षिप्तानामपि निरोधे योगिप्रयत्न- 
विशेषेण विलये सति सवनिराघात्समाषेः समापिजस्य संस्कारस्यापि नियोधाचिवींनो 

म्बनोऽतप्रन्नातप्तमाधिभेवति । सर च सोपायः प्राक्पृ्ितः “विरामप्रत्ययाम्याप्त- 
र रोषोऽन्यः' इति। विरम्यतेऽनेनेति विरामो वितकेविचारानन्दासितारिरूप- 

र प्र्ययः कारणं परं वैरग्यमितिं यावत् । विरामश्वापतो प्रत्यय 
| तस्याभ्याप्तः पौनःपुन्येन चेति निवेहानं, तदेव पव 
+> षः पपैथा निवृत्तिकोऽन्यः पूर्वोक्तात्सवीनाद्िढ- 

#, अपतपर्ञातस्य हि समधेद्वुपायावुक्ताव- 
, “य न निरारम्बनप्तमाधिहैतुत्वं घटत 

"यास्तु सेप्ज्ञातप्तमाधिद्रारा 
प्रणाञ्ये।पयुजञ्यते । तदक्त “ च्रयमन्तरक्षैः „ (ध्यानप्तमाधिहूपं स्तापन- 
त्रयं यमनियमाप्नप्राणायामप्रल्ाहारूपपाधनपशः ॐ सवीनस्य समाधेरन्तरङ्गं 
साधनम् । साधनकोये च पमाधिशब्देनाम्याप्त एवोच्यते । मुख्यस्य पतमाधेः साध्य- 
त्वात् । ““ तदपि बहिरङ्खं निजस्य ” नि्ीनस्य तु समापेस्तदपि रयं बहिरङ्ग 
प्रम्परयोपकारि तस्य तु परं वैराग्यमेवान्तरङ्गमिल्यथेः । अयमापि द्विविधो भवप्रत्यय 
व "देहानां परानन्दाना 

१५, +, " आत्मानात्मावेवेका- 
मावरूपः प्रल्ययः कारणं यस्य प्त तथा । जन्ममात्रहेतुको वा पक्षिणामाकारागमन- 
वत्, पुनः ससारदेतुतान्पमक्षमिेय इत्यथः । ८ श्रद्धावीयैसपतिसमाधिप्रज्ञापवक 
इतरेषाम् ” जन्मोषधिमन्रतपःपिद्धम्यतिरिक्तानामात्मानात्मविषेकदरिनां तु यः 

समाधिः स श्रद्धादिपर्वकः । श्रद्धादयः पूर्वं उपाया यस्य स॒ तथा, उपायप्रल्यय 
इत्यथै; । तेष श्रद्धा योगविषये चेतसः प्रपतादः । प्ता हि जननीव योगिनं पति। 

तः श्रहधानस्य विवेकाथिनो वीयेमुत्पाह उपजायते । स्मुपजातवीय्य पाञचत्याघु 

पेष् स्मतिरत्पद्यते । तत्स्मरणाच चित्तमनु सत्समापायतं । पमावरन्रकाम्ता। 
ॐ, 4 

समाहितचित्तस्य प्रज्ञा माव्यगोचरा विवेकेन जायत् । तदम्याप्तात्वराचच वेरए्याद्वव्यपं- 



२०० पधृसूदनपरस्वतीश्रीषरस्वामिह्रतदीकाभ्यां समता-[म०६शने०१५] 

्रत्तातः समाधिरुमृशषूणामिल्यथैः । ̂  प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा ऋते चितिशक्तेः ” 
इति न्यायेन तस्यामपि सवेवृत्तिनिरोधावप्यायां चित्तपरिणामप्रवाहस्तज्जन्य- 
संस्कारप्रवाहश्च मवलेवेत्यमिप्रेय सस्कारशेष इत्युक्तम् । तस्य च संस्कारस्य प्रयो- 
जनमक्तम्-- “ततः प्ररान्तवाहंता पस्कारात्' इतिं । प्रशान्तवाहिता नामाबरात्तकस्य 

चित्तस्य निरिन्धनामिवत्मतिडोमपरिणामेनोपशमः । यथा समिदाज्याचाहूतिग््षेपे 
वहिरुततरोत्तरृच्या प्रन्वरति । समिदादिक्षये तु प्रथमक्षणे किचिच्छाम्यति । उत्तरो- 
तरस्षणेषु त्वाधिकमधिकं शाम्यतीति क्रमेण शान्तवधेते । तथा निरुद्धचित्त्योत्तरो- 
भराधिकः प्रशमः प्रवहति । तत्र पूतप्रशमजनितः स्कार एवोत्तरोत्तरप्रशामप्य कार- 
णम् । तदा च निरिन्धनाथिव्चित्तं करमेणोपशाम्यद्न्युत्यानप्तमाधिनिरोषसंस्कारेः सह 
स्वस्यां प्रकृतौ डीयते । तदा च समाधिपरिपाकप्रमवेन वेदान्तवाक्यजेन सम्यग्दह- 
नेनाविचयायां निवृत्तायां तेद्धेतुकदग्दरयप्तयोगाभावाद्घुततौ पञ्चविधायामपि निवृ्ताथीं 
खशूपप्रतिष्ठः पुरुषः शुद्धः केव मुक्त इत्युच्यते । तदुक्तं “ तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽ- 
वस्थानम् ” इति । तदा प्पैवृत्तिनिरोषे । वृत्तिदशायां तु निद्वापरिणामिचेतन्य- 
छपतवेन तस्य सवदा शद्धत्वेऽप्यनाददिना दृदयसंयोगेनाऽऽविद्यक्रेनान्तःकरणता - 
दात्म्याध्याप्तादन्तःकरणवृत्तिपारूप्यं . प्राप्नुवन्नमोक्ताऽपि मोक्तव दुःखानां 
मवति । तदुक्तं “५ वृत्तिप्तारूप्यमितर्र " इतर वृ्तिप्ादुमौवे । एतदेव विवृत 
^“ द्रृदयोपरकतं॑चिततं सवोथैम् ” चित्तमेव द्रष्टददयोपरक्तं पिषथिविषय- 
निभां चेतनाचेतनसहूपापन्नं विषयात्मकृमप्यविषयात्मकमिवानेतनमपि चेतनामिव 
स्फटिकमणिकल्पं पर्वाथमित्युच्यते । तदनेन वित्तप्ारूप्येण अन्ताः केचित्तदेव चेत 
नमिलयाहुः । “ तदप्तस्येयवास्ननामिधित्तमपि परार्थं सहत्यकारितवात् ” यस्य मोगा- 
पवगांथं तत्त एव परश्चेतनोऽप्ंहतः पुरुषो न तु घटादिवत्संहत्यकारि चित्तं चेतनमि. 
त्यथः । एवं च “ विरोषदरिन आत्ममावमावनानिवृत्तिः ” एवं योऽन्तःकरणपृरष- 
पोविरोषदर्शी तस्य याऽन्तःकरणे प्रागविवेकवङादात्ममावमावन।ऽऽपतीत्सा निवर्तत 

दशने प्रल्यमेदभमानुपयततेः । सत्तपुरुषयोविशेषदशनं, च मगवदर्धितानिष्कामकर्म 
माध्य, तदङ्ग च यागमाप्ये द्रितम्-यथा प्रावृषि तणाड्क्रस्यद्धेदन तदीनपष- 
ताऽनुमीयते तथा माक्षमागेश्चवणेन स्िद्धान्तरुचिवराद्यस्य सोमहपाश्चपत ददयेते 
तत्राप्यस्ति विरोषदरेनवीजमपवमेमागीयं कमामिनिवेतितमि्यनुमीयते । यस्य तु तादशं 
करभवीजं नसि तस्य मोक्षमागश्रवणे पुवैपक्षयुक्तिषु सचिर्भवल्यराचिश्च सिद्धान्तयु- 
क्तिषु । तस्य कोऽहमापं कथमहमाप्मिलयादिरत्ममावमावना स्वामाविकी प्रकते | 
पा तु विरोषदरिनो निवतेत इति । एवं ति करं स्यादिति तदाह--“ तदा विवेक- 
ष 

१. ड, ज, 'तरक्षणेपु त्वयि" । 



(अ०६क्रो०१५] भ्रीपद्धगवट्रीता । २०१ 

निम्नं केवस्यप्ापमारं चित्तम् '' निस्नं जलप्रवहणयोग्यो नीचदेशः । प्राममरस्तदयोग्य 
उचप्रदेसः । चित्तं च स्वेदा प्रवतैमानृत्तप्रवाहेम प्रवहज्ख्तु्यै, ततरागात्मा- 
नात्माविवेकरूपविमागेवाहिविषयमेगपर्यन्तमस्याऽऽसीत् । अधुना त्वात्मानात्मविविक- 

मागेवाहिकैवस्यपरयन्तं सप्त इति । असश्च विवेकवाहिनि चित्ते येऽन्तरायासे 
सेतुका निवतेनीया इत्याह सूत्राभ्यां ८ तच्छिद्रेषु प्रत्ययान्तराणि सैसरिम्यः, हान- 
मेषां छशवदुक्तं ' तस्षिन्विवेकवाहिनि चित्ते दद्ेष्वन्तराेषु प्रत्ययान्तराणि 
व्युत्थानरूपाण्यहं ममेदयेवंहपाणि व्युत्थानानुभवनेम्यः संस्करेम्यः क्षीयमणेम्योऽपि 
्ादुवन्ति । एषां च संस्काराणां @शानामिव हानमुक्त, यथा शा अविद्यादयो 
जञानायिना दश्ववीनमावा न पुनश्चित्तमूमे प्ररोहं प्रामुषन्ति तथा ज्ञाना्चिना दग्धनी- 
जभावाः सेस्काराः प्रत्मयान्तराणि न प्रसेदुमहन्ि । ज्ञानाभिषंस्कारास्तु यावच्चित्तमनु- 
शेरत इति । एवं च प्रत्ययान्तरानुदयेन विवेकवाहिनि चित्ते स्थिरीमूते पति « प्रपं- 
स्यनिऽप्यकुपीदस्य सवया विवेकख्यातेरषधमेवः समाधिः  प्रप्यानं प्स्वपुरषान्य- 
ताख्यातिः शुद्धात्मज्ञानमिति यावत् । तत्र बुद्धेः साक्तिके पारेणामे कृतप्यमस्य 
सवषां गुणपारेणामानां स्वामिवदाक्रमणं सरवाधिष्ठातृत्वं तेषामेव च शान्तोदिताव्यपदे - 
रयधभ्ित्वेन स्थितानां यथावद्विवेकन्ञानं सव्॑ातृतवं च विशोका नाम पिद्धिः फलं त्व. 
राग्याच करवस्यमुक्तं ¢ सत्तपुरुषान्यताष्यातिमप्नप्य स्वैमावाधिष्ठातृतं पज्ातृतवं 
चः “ तद्वैराग्यादपि दोषवीजक्षये कैवल्यम् ” इति पूत्राभ्यां, तदेतदुच्यते तसिन्ध्र- 
ख्याने सलयप्यकप्ीदस्य फलमटिम्पोः प्र्ययान्तराणामनुदये सवैप्रकीरिविवेकस्यतिः 
परिपोषाद्धमेषः प्माधिभेवति । 

५ इज्याचारदमारहिादानस्वाध्यायकमेणम् | 
अथे तु परमो धों यचोगेनाऽऽत्मदशेनम् , ' इति स्मृतेः ॥ 

क ` - भर प्रत्यग्रह्लेक्यपतक्षात्कारं मेहति सिञ्चतीति धमेमेषस्तचपतक्षात्कारहेत्रि- 
*& 

(9 

स्यभः । “ ततः ह्ेदाकमेनिवृक्तिः ” ततो पमेमेषात्समविषमीहया छशानां पञ्चवि 
धानामविद्या्षितारागद्वेषामिनिवेशानां कर्मणां च कृष्णदु्कङृष्णषह्धमेदेन निवि 
धानामविद्यमूढानामविययाक्षये बीजक्षयादालन्तिकी निवृत्तिः कैव्यं मवति । 
कारणनिवृच्या का्यनिवृत्तरा्यन्तिक्या उवितत्वादित्यथेः । एवं स्थिते “' युञ्च- 
नेवं सदाऽऽत्मानम् !' ह्यनेन पंप्रज्ातः समापिरेकाम्रमूमावुक्तः । नियतमा- 
नम॒ इत्यनेन तत्फटमूतोऽपपरज्ञतस्माधिर्निरोधमूमावुक्तः । शान्तिमिति निरोधप्तमा- 
धिजपंस्कारफटमृता प्रशान्तवाहिता । निवीणपरमामिति धमेमेषस्य प्मापेस्तत्व- 
[वातात काषकोग क 1 रिपौ 

| १ख.घ. ड. छ. ज. ञ्च. ज. प्रसोतुम' । म, च, प्रप्वितुमः । २.क.ख.घ. ङ, च, छः 

"कारं विवे" । ज, क्ल. कारविदे" । 
९६ 



२०२ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वापिङृतदीकाभ्यां समेता-[अ०६रो ०१६] 

ज्ञानद्वारा कैवल्यहेतुत्व, मत्पंस्यामित्यनेनोपनिषदामिमतं केवल्यं दितम् । 

यसमदिवं महाफट योगस्तस्मात्तं महता प्रयत्नेन संपादयेदित्यमिप्रायः ॥ १९ ॥ 

श्री ° दी०--योगाम्याप्तफल्माह-- युञ्जनेवमिति । एवमुक्तप्रकारेण सदाऽऽ- 
त्मानं मनो युज्ञन्पमाहितं ष्ुवैननियतं निरुद्धं मानं चित्तं यस्य प॒ शानि पप्ासे- 
परमं प्राप्नोति । कथमूताम्, निर्गाणं परमं प्राप्यं यस्यां तां मत्पंस्यां मदूपेणव- 
स्थितिम् ॥ १५ ॥ 

मण दी०-एवं योगाम्याप्ननिष्ठस्याऽऽहारादिनियममाह द्वाम्याम्-- 

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ॥ 

न चातिखग्रशीरस्य जाग्रतां नव चाज्ञन ॥ १३. . 

यद्धक्तं सजीयति शरीरस्य च कायक्षमतां संपादयति त 

क्रम्य ठोमेनाधिकमश्नतो न योगोऽद्ि अजीणंदोपेण 
न्तमनन्षतो योगोऽस्ति अनाहारदयस्पाहाराद्वा, 
त्वात् यदु हइ वा अत्मप्तमितेमन् ४ 
तद्यत्कनीयो न तदवति " इति शतप 
नय॒नं वाऽश्नीयादिल्थः । अथवा - 

(क 

¢ पूरयेदशनेनार्थं तृतीयमुदकेन तु । 
५ 

श * ९ ¢ भ, भ 

वायाः सचरणाथं त॒ चतुथंपवद्षयत् 
"ॐ ५ 

(~ + # क 

इत्यादियेगक्षाखोक्तपसिमाणादधिकं न्य॒नं वाऽधतो योगो न संपद्यत इयर्थः । 
८५ 

तथाऽतिनिद्राशीरप्यातिजाम्रतश्च योगो नैवासि हेऽजंन सावधानो मवेदयमिप्र 
एकश्चकार उक्ताहारातिक्रमपर | | 

केण्डेयपुराणे- 

“ नाऽऽध्मातः 

युञ्जीत योगं रोजन्द्र योगी पिद्धयधमात्मनः | 
नातिक्ञीति न चैवोष्णे न द्वदे नानि्शचिते। 
काष्ेप्येतेषु युञ्जीत न योगं ध्यानतत्परः ” इत्यादि ॥ १६ ॥ 

भ्र ° टी ०--यागाम्यासनिष्याऽऽहारादिनियममाह द्वाम्याम्-नेति । अत्य- 
न्तमपिकं भृञ्ञानस्येकानतमलन्तममृज्ञानस्यापि योगः समाधनं मवति । तथाऽतिनि- 
द्रारीरस्यातिनाग्रतश्च योगो नैवास्ति ॥ १६९ ॥ 

१क्.ज. परति भाः। 



[अ०६क्नो ०१७-१८] श्रीपद्धगवद्रीता । २०३ 
५ 

म० दी०-एवमाहारादिनियमविरहिणो योगव्यतिरेकमक्तवा तन्नियमवतो योगा- 
न्वयमाह-- 

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेस्य कर्ममु ॥ 
युक्तस्वप्रावबोधस्य योगौ भवति दुःखहा ॥ १७ ॥ 

आद्ियत इत्याहारोऽन्नं विहरणं विहारः पादकरमः, तौ युक्तौ नियतपरिमाणौ 
यस्य, तथाऽन्येष्वपि प्रणवजपोषनिषदावतैनादिषु करूप युक्ता नियतकाडा चेष्ठा 
यस्य, तथा खम निद्रा, अवबरोधो जागरणे तौ युक्तौ निथतकारौ यस्य त्य योगो 
मवति साधनपटवात्समाधिः सिध्यति नान्यस्य । एवं प्रयत्नवरिशेषेण संपादितो 
योगः किंफछ इति तत्राऽऽह-दुःखहेति | पवपं्ारदुःखकारणाविचोनृटनहेत॒बद्यवि- 
लोत्पादकत्वात्पमलपतकदूःखनिवृत्तिहेतुरित्यथेः । अत्राऽऽहारस्य नियतत्वम्- 

` “जषमनसय सव्यञ्जनस्य तृतीयमुदकस्य तु । 
., वायोः संचारणार्थं तु चतुर्थमवरोषयेत् ” 

इत्यादि प्रागुक्तम् । विहारस्य निसं योजनान्न परं गच्छेदिलयादि । कमपु नेष्ठाया 
नियतत्वं वागारिचापटपसित्यागः 1 रातर्विभागत्रयं कृत्वा प्रथमन्लयोनागरणं मध्ये 
खपनमिति खप्राववाधयोगियतकारत्वम् । एवमन्येऽपि योगशाल्ञोक्ता नियमा 

्र्टव्याः ॥ १७॥ ^ 
श्री° दी०- तर्हि कथमूतस्य यागो मवतीत्यत आह--युक्तंति । कतो नियत 

आहारो विहारश्च गतिर्यस्य, कर्मसु कर्थषु युक्ता नियतैव चेष्टा य्य, युक्तौ नियतौ 
खम्रावबोधों निद्राजागर् यस्य तस्य इःखनिवतेकां यागा भवतिं पिध्यति ॥ १७ | 

(4 [के 

“ मर: दी>--एवमेकम्रमृमो पप्रज्ातं समाधिममिधाय निरोधमूमावपप्जञातं 
परमार वक्तपुपक्रमते-- ^. ५ # 

रि ति ; 
५} च  । 

1 

यरा [1 ।  ॥ 4१ 

| ५ 

नियतं चित्तमासन्येवावतिष्ठते ॥ 
निःर्हः सर्वकामेभ्यो युक्त इप्यच्यते तदा ॥ १८ ॥ 

यदा य्सिन्काङे परपेराग्यवराद्धिनियतं विषेण नियतं स्वेवृ्तिरुन्यता- 
मापादितं चित्तं विगतरजस्तम्कमन्तःकरणप्तंस्वच्छत्वात्सवविषयाकार्रहणप्त- 
ममपि सर्पेतोनिरद्धवुत्तिकत्वादात्मन्येव प्रत्यकिचति अनात्मानुपरक्ते वृत्तिराहि- 

ऽपि खतःपिद्धस्याऽऽत्माकारस्य वारयितुमरक्यत्वाच्चतेरेव प्राधान्याच्यममूतं सद् 
(4 (~ 

तिष्ठते निश्चलं भवति, तदा तसिन्पवेवृत्तिनिरोधकाटे युक्तः समाहित इत्युच्यते । 
न 1/ 

2 

१कृ, ड, छ, ज, च्च. अ, ददध्रमः।२क.ख.घ्. च, छ. ज, 



२०४ पधुयुदनपरसवतीशरीपरस्वामिहतरीकाभ्यां समेता--[ अ०६रो०१९-२०) 

कः, यः सर्वकामेम्यो निःृहः, निगैता दोषदशेनेन सर्वम्यो दृष्टादृष्टविषयेम्यः 
कृमिभ्य; खहा तृष्णा यस्येति परं वेराग्यमरषपरज्ञात्तमाधेरन्तरङ्गं स्ाधनमुक्तम् । तथां 

व्यास्यातं प्राक् ॥ १८ ॥ 
श्री° दी०-- कदा निष्पन्नयोगः पुरुषो मवतीत्यपेक्षायामाह- यदेति } विनि 

यतं विरे षेण निरुद्धं सचचित्तमात्मन्येव यदा निश्चलं तिष्ठति । किं च सवकामेम्य एहि- 
कामुभमिकमोगेभ्यो निभसृहो विमततृष्णो मवति तदा युक्तः प्रक्तयोग इत्युच्यते॥ १ ८॥ 

म० दी समाधौ निवत्तिकप्य वित्त्योपमानमाह-- 

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ॥ 
योगिनो यत्तचित्तस्य युञ्जतो योगमारनः ॥ १ 

दीपचहनहेतना वातेन रहिते देह स्थितो दीपो यथा चडनङ्धु 

चरति सोपमा स्मता स दृष्टान्तश्चिनिततो योगत्तैः । कस्य ५ 
ज्ञ तपमाषिमतोऽभ्याप्तपाटवाद्यतचित्तस्य निरुद्धपव्गि प योगं 
निरोधममो यञ्चतोऽनतिष्ठतो य आत्मा 
मकाशकतया च निश्चलो दीपो दष्टा 
स्यास्याने दाष्टनिकालामः सवावस्यस्यापिश्र ^" पवेदाऽऽत्माकारतयाऽऽतमपद- 
वेय््यं च | न हि योगेनाऽऽत्माकारता चित्त. साद्यते, फं त॒सखत एवाऽऽत्मा- 
कारस्य सतोऽनालमाकारता निवत्यैत इति । तस्मादारछानिकप्रतिपादनार्थमेवाऽऽत्म- 

पदम् । यतचित्तस्येति मावपरो निर्देशः कर्मधारयो वा यत्य चित्तस्येलरः ॥ १९ ॥ 
श्री० री ०--जत्मक्याकारतयाऽवस्थितस्य चित्तस्योपमानमाह- यथेति । वात- 

सुन्यं दे स्थितो दीपो यथा नेङ्गते न विचरति पोपमा दष्टा । 
योगं युद्धतोऽभ्यसतो योगिनो; 
तया च चित्तं तद्वतिष्ठतीत्यथन 

म० रीं०-षएवं पतामान्यै 
मारमते-- 

यत्रोप्रमते चित्तं निरुद्रं योगसेवया ॥ 
यप्र चवाऽऽलसनाऽऽस्मानं पश्यत्रासनि तुष्यति ॥२०॥ 

यत्र य्सिन्परिणामविशेषे योगपेवया योगाम्याप्तपाखेन जति सति चित्तं॑निरु- 
ॐ दवमेकविषयकवृत्िप्रवाहूपामेकाग्रतां क्त्वा निरिन्धनािव्टपदाम्यननिर्वत्तिकतया 

कै तवपतेमावे विस्तरेण विवरीतु- 
 ॥ 

१ य. "त्ति । यतचित्तस्य भावो यतचित्ततं यतं च तचित्तं च यतचित्त भा + 



[अ० ६०२१] श्रीपद्धगवट्रीता । . | १०५ 

सर्ववत्तिनिरोधर्ूपेण परिणतं भवति । यत्न च य्श्च परिणामे पतति आत्मना रन- 
समोनमितदद्प्तसमात्रेणान्तःकरणेनाऽऽत्मानं प्रत्यक्चैतन्यं परमात्मामिन्नं सचि- 
दानन्दधनमनम्तम द्वितीयं परयन्वेदान्तप्रमाणजया वृत्या परक्षा्ुवेत्नात्मन्येव परमा. 
नन्द्धने तुष्यति, न देरेन्धियपतवति न वा तद्ोग्येऽन्यत्र । परमात्मदशेने सलतुष्ठि- 
हेत्वमावान्तुष्यत्येवेति वा । तमन्तःकरणपरिणामं पवेवित्तवृत्तिनिरोषरूपं योगं विच्या- 
दिति. परेणान्वयः । यत्र काठ इति तु भ्या्यानमसाधु तच्छब्दानन्वयात् ॥ २० ॥ 

श्री० टी ०-“ यं सेन्याप्तमिति प्राहर्योगं तं॑विद्धि पाण्डव " इत्यादो कर्मैव 
योगशब्देनोक्त, “ नात्यश्नतस्तु योगोऽसि ” इत्यादौ तु समापिर्योगशच्देनोक्तः । तत्र 
मुख्यो योगः क इत्यपेक्षायां प्तमाधिमेव खरूपतः फटतश्च रक्षयन्प. एव मुख्यो 

इत्याह यत्रेति पर्थिलिभिः--यत्र॒यस्मि्नवस्थाविरोषे योगाम्यापेन 
मवतीति यागस्य खह्पटक्षणमुक्तम् । तथाच पातज्ञलं सूच्रम्-- 

, इति । इष्टप्रापिरक्षणेन फेन तमेव छक्षयति । यत्र यस्मित्न- 
+. प्राऽऽत्मानमेव परयति नत देहादि, परयंश्वाऽऽत्म- 

गं यच्छन्दानां तं योगसन्नितं विद्यादिति न्येव तुष्यत
ि ५ 

चतुर्थेनान्वयः 
॥ २० 

पण दी०--आतमन्येव त 

पुखमात्यन्तिकं यत्तदबदिप्राह्यमतीन्धियम् ॥ 
वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्वरुति त्वतः ॥ २१॥ 

प्र यसिन्नवस्थाविरोष आत्यन्तिकमनन्तं निरतिशयं बह्मसखशूपमतीन्धियं विषये- 
| # हगाेदरदितया सत्तमाजवाहिन्या ग्राहय 

विद्रंस्तच्वत आत्मखर्ूपानेव 
। अक्राऽऽत्यनितिकमिति ब्रह्म- 

सखस्वरूपकथनम् । अतीन्धियमिति विषयपुखन्यावृततिः , तस्य विषयेन्दियप्तयागपा- 
पक्षत्वात् । बुद्धिमाह्यमिति सोपुपतपुखम्यावृत्तिः पुषुपो बुद्धी नत्वात् ; प्तमाधो निवृ 

1 

५, + 

त्तिकायास्तस्याः पच्वात् । तदुक्तं गोडपदैः--“ रीयते तु सुषुपौ तनिगृहीतं न 
ठीयते 7 इति । तथा च श्रयते- 

५ पतमाधिनिधतमटस्य चेतरो निवेशितस्याऽऽत्मनि यत्सुखं मवेत् । 
न शक्यते वणितं गिरा तरा यदेतदन्तःकरणेन गृह्यते ” इति ॥ 

अन्तःकरणेन निरुद्धपर्वृ्तिकेनेलरैः । वृत्या तु सुखाखादनं गोडाचर्थस्तत् 
५ 

्रतिषिद्धम्--“ नाऽऽखादयेतसुलं तत्र निङ्गः प्रज्ञया मवेत् ” इति । महदि 



२०६ पधुमूदनसरस्तीश्रीधरस्वामिकरतरीकाभ्यां समेता-[अ०६श्रे ०२२८-२] 

समापो सुखमनुभवामीति सविकल्पवृत्तिरूपा प्रज्ञा सुखाखादः । तं म्युत्थानङ्पत्वेन 
४. 

समाधिविरोधित्वाद्योगी न कुयात् । अत एवैतादृर्या प्रज्ञया सह सङ्ग परित्य- ५ 

[ कन 

जेत्तां निरुनध्यादिलयथः । निवत्तिकेन तु चित्तेन स्वखूपपुखानुमवप्तैः प्रतिपादितः- 
“स्वस्थं शान्तं सनि्वाणमकथ्यं सुखमत्तमम्"” इति । स्पष्ट चेतदुपरिष्टात्करिप्यते ॥२१॥ 

श्री दी०-आत्मन्येव तोषे हेतुमाद- सुखमिति । यत्र यस्मिववस्थाविरेषे 
यत्तत्किमपि निरतिरायमालयान्तिकं निदं सख वेत्ति । नन तदा विषयेन्दियप्तवन्धा- 
मावात्कृतः भख स्यात्तत्राऽऽह- अतीन्द्रियं विषयेन्धियसंबन्धातीतं केव्ं बुद्धये- 
वाऽऽत्माकारतया ग्राह्यम् । अत एव च यत्न स्थितः संस्तत्वत आत्मस्वरूपान्नैव 
चरति ॥ २ ॥ 

पर टदी०--यत्र न चैवायं स्थितश्चरति तत्वत इत्युक्तमुपपादयति-- 

यं रब्ध्वा चापरं खामं मन्यते नाधिकं ततः॥ . 
यस्मिन्स्थितो न दुःखेन गरणाऽपे विचाल्यते ॥२२॥ 

यं च निरत्िरयात्मकपुखम्यज्ञकं निवत्तिकचिततावस्थाविरोषं रब्ध्कौ सतताम्यापत- 
परिपकेन(ण) सेपाचयापरं छां ततोऽधिकं न, मन्यते. । कतं कृलयं प्राप्तं प्रापणीय- 
मिल्यात्मलमान्न परं विद्यत इति स्पते 46 एवं विषयमोगवाप्तनया प्माधेविचनं 
नासतीत्यक्तवा शीतवातमशकाद्यपद्रवनिवारणार्थमपितनासीव्याह --यसिन्परमात्मपुख- 
मये निर्वत्तिकचित्तवस्याविरेषे स्थितो योगी गुरुणा महता शखनिपातादिनिमित्तेन 
महतापि दुःखंन न वचाल्यतं कमुत शुद्रणलयथः ॥ २२ ॥ 

श्री दी ०--अचरत्वमेवोपपादयति--यमिति । यमात्मष्ुखहूपं छाम छन्ध्वा 
ततोऽधिकमपरं छामं न मन्यते तस्येव निरतिदायसुखत्वात् । यक्िश्च सि 
ताऽपि शीतोप्णादिदुःतेन न विचार्यते नािभूयते ।. एतेनानिष्टनिदतत 

1. # |! 

तं विदयाहुःखपंयोगविधौगी योगसीननितम् ॥ 
म॒ निश्वयेन योक्तव्यो योगोऽनिरविण्णवेतप्ा ॥ २३॥ 

म० टी०--यत्नोपरमत इत्यारभ्य वहुमिर्वशेषणेर्यो नितरत्तिकः प्रमानन्दाभि- 
ग्यञ्चकशित्तावस्थाविरोष उक्तस्तं चित्तवृक्तिनिरोधं चित्तवृत्तिमयपवदुःसविरोपित्वेन 

पे १ 

दुःखवियोगमेव न्तं योगप्र्॑नितं वियोगदब्डाहमपि विरोधिलक्षणया योगशब्दवाच्यं 

१. ख. ग. घ. छ. ज. ज्ञ. (त्मत्ात्न" । २ ख. घ. ड. च. छ. ज. न्न, ज. "यमात्मः । 
३, च, छ. च, “लनमे' । 



[ अ०६्े०२३ ] श्रीपद्धग्रह्मीता । २०७ 

विदयाज्जानीयान्न तु योगराढ्दरानुरोषाकंचित्संननधं प्रतिपयेतेदर्थः । तथा च मगवा- 
नपतञ्चदलिरपूत्रयत् “योगधचित्तवृत्तिनिरोधः" इति । “योगो मवति दुःखहा"! इति यत्प्रा- 
गुक्तं तदेतदुपपंहतम् । एवंभूते योगे निश्वयानिवैदयोः प्रधनत््िधानायाऽऽह -प 
यथोक्तफटो योगो निश्चयेन शाच्लाचायवचनतात्पयेविषयोऽथः सत्य एवेलघ्यवप्तायेन 
योक्तम्योऽस्यप्तनीयः । अनिर्िण्णचेतप्ता, एतावताऽपि किन योगो न सिद्धः किमतः 
पर् कष्टमिलयनुतापो नि्वैदसद्रहितेन वेमा, इह जन्मनि जन्मान्तरे वा सेत्स्यति फ 
तवरयेेवं धेययुक्तेन मनतेलर्ः । तदेतद्रौडपादा उदानहरहः-- 

“ उतेक उदपेयद्र्ुशामरेणेकनिन्ुना । 
मनपरो निग्रहुसद्रद्धवेदपरिखेदतः " इति ॥ 

ठ. उत्सेचनं शोषणाध्यवप्रायेन नछोद्धरणमिति यावत् । अत्र पप्रदायविद 
्रते--कस्यचित्किर पक्िणोऽण्डानि तीरस्थाति तरङ्वेगेन( ण) 

छ,समद्रं शोपयिष्याम्येवेति प्रवृत्तः खमुलप्रणेकेकं जलबिन्दु 
मः, पिमिबनधुकवायिमाणोऽपि नैवोपरराम | यदृच्छया 

ऋय ्पज्ञन्मनि जन्मान्तरे वा येन केनाप्युपायेन 
पमुद्र शोषायष्या्यतीर, भ दवानुकृस्यात्करपाटनारदो गरुडं तत्ा- 

हाय्याय प्ेषयामाप् पुभत्तव्हक्कहवामवमन्यत इति वचनेन । ततो गरुड- 
पक्षवातेन शुष्यन्पमुद्रो मीतस्तान्यण्ड" तस्म पक्षिणे प्रददाविति । एवमलेदेन मनो 
निरोधे परमम प्रवतेमानं योगिनमीश्चतेऽनगृहाति । ततश्च पक्षिण इव तस्यामिमतं 
पिष्यतीति मावः ॥ ३६ ॥ 

च तत्राञ्जञ्तेम " 

य एवंपतोऽवस्याविशेषस्तमाह तमिदर्धेन-इःखशब्देन दःलमि- 
रतेन स्परोमात्रेणापि वियोगो यक्षि- 
त् । परमात्मना क्षेत्रज्ञस्य योजनं 

यागः । दरौ 1 कातरराग्दवद्विरुद्ररक्षणया योग 

उच्यते । कर्मणि तु योगशब्दस्दुपायत्वारौपचारिक एषेति मावः । यसमदिवं महा- 
फलो योगस्तस्मात् एष यत्नतोऽभ्यप्रनीय इलाह-सं इति सार्धेन । प योगो 
निश्चयेन शाच्ाचार्योपदेशजनितेन योक्तप्योऽम्यप्तनीयः । यद्यपि श्ञीधे न पिष्यति 
तथाऽपि अनिरधिण्णेन र्विद्रहितेन चेतसः योक्तव्यः । दुःखगरुद्धया प्रयत्नशेथिद्यं 
[नवद् | २६ | 

प° टी०--पि च टरत्वा योगोऽम्यप्तनीयः- 

१ख.ग्,घ.इ. च्, क, ज, ब्न्रत 



२०८ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरसामिकृतरीकाभ्यां समेता- [अ ° ०२८-२५] 

मकल्पप्रमवान्कामांस्यक्ला सवानरेषतः ॥ 
मनसवेद्धियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥ २४ ॥ 

संकटो दृष्टेष्वपि विषयेष्वशोमनत्वादशंनेन शोभनाध्यापतः । तस्माच्च संकल्पा. 
दिदं मे स्यादिदं मे स्यादितयेवंङूपाः कामाः प्रभवनिति । ताञ्योमनाध्यापप्रमवायिष- 
यामिलापानिचारनन्याशोमनत्वानिश्चयेन शोमनाध्याप्तवाधादृष्टेषु प्लक्चन्दनवनितादि. 
प्व्टषु चेन्द्रटोकपारिजताप्परःप्मतिषु शववान्तपायतवत्सत एष पवीन््रहमरोकपर्य- 
न्तानकेषतो निरवरेषान््वापननां स्यक्त्वा, अत एव कामपुवंकत्वारिद्धियप्रवृत्तेस्तदपाये 
सति विवेकयुक्तेन मनवेन्द्रियग्रामं चश्षरादिकरणप्तमृहं विनियम्य समन्ततः सरवम्यो 
विषयेभ्यः प्रत्याह शनैः शनेरूपरमेरिल्यन्वयः ॥ २४ ॥ 

` श्री° दी०-किंच- संकस्पेति । सकल्पासरमवो येषां तान्योगमरतिकृढान्सवी. 
न्कामानरेषतः पैवाप्तनां्यक्त्वा मनेतेव विषयदोषदर्दिना परतः प्रसरन्तमिन्धियपत- 
हं विरेषेण नियम्य योगो योक्तव्य इति पूवणान्वयः ॥ २४९ ॥ `` 

“ शनैः श्चनेरुपरमेद् वृद्धया धृतिग्ररीतथा ॥ 
( [| क, ४ क, 

जापमसस्थं मनः कृता न रिचिद्पि चिन्तयेत्॥२५॥ 
प० दी०--भूमिकाजयक्रमेण शनैः श्रनैरुपरमेत् , धुति्थमखिन्नता तया गृहीता 

या बुद्धिश्वश्यकतैम्यतानिश्वयरूपा तया यदा कराचिदवरयं मविभ्यत्येव योगः किं 
त्वरयेत्येवेरूपया शनैः शनशख्पदिष्टमार्भेण मनो निरुन्ध्यात् । एतेनानिर्वैदनिश्चयो 
प्रागुक्तो दितो । तथा च ्रतिः-- 

^“ यच्छेद्राजनपरी प्रा्ञसवच्छेज्ज्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तचच्छेच्छान्त आत्मनि » इति ॥ 

वागिति वाचं छोकिकीं वैदिकीं च मनति व्यापारवति नियच्छेत्, “नानुध्यायाह- 
हुञ्छब्दान्वाचो किडापनं हि तत् " इति श्रतेः । वाग्पृत्तिनिरोधेन मनेवृक्तिमा्ररेषो 
भवेदित्यथैः । चक्षुरादिनिरोधोऽप्येतस्यां भमौ द्रष्टव्यः । मनपीति च्छादपं दैर्यम् । 
तन्मनः कर्मन्द्रियन्तानेन्दियपहकारि नानाविधविकट्पप्ताधनं करणं ज्ञाने जानातीति 
ज्ञानमिति ग्युतयत्या ज्ञर्तियात्मनि ज्ञातृत्वोपाधावहंकारे नियच्छेत्, मनेग्यापारान्परि- 
त्यज्याहकारमात्ं परिशेषयेत् । तच्च ज्ञानं ज्ञातृत्वोपापिमहकारमासनि महति मह 
त्वे पर्वन्यापके नियच्छेत् । द्विविधो ह्यहंकारो विरोष्पः सामान्यरूपशचेति । 
अयमहुमेतस्य पुत्र इत्येवं व्यक्तममिमुन्यमानो विेषरूपो व्यष्टयहंकारः । अस््रीदे- 

१ ख, सवैतः सवाः । 



[अ०६क्ो ०२५] भ्रीपद्धगवहीता । २०९ 

तविन्माजममिमन्यमानः सामान्यरूपः पमष्यहंकारः । प च रहिरण्यगर्मो महानत्मेति 
च सवानुस्यूतत्वादुच्यते । ताम्यामहंकाराम्यां विविक्तो निरुपाधिकः शान्तात्मा पर्वा. 

न्तरश्विदेकरपस्तसिन्महान्तमात्मानं सम्बुद्धि नियच्छेत् । एवं तत्कारणमन्यक्तमपि 
नियच्छेत् | ततो निरूपाधिकस्तवपदर्क्ष्यः शुद्ध आत्मा साक्ष्कृतो मवति । रदे 
हि चिदेकरपे प्र्यगात्मनि जडरक्तिह्पमनिाँच्यमग्यक्तं प्रकतिरूपाधिः । सा च 
प्रथमं प्रामान्याहंकाररूपं महत्त्वं नाम धुत्वा व्यक्ती मवति । ततो बहिषिरोषा- 
हंकाररूपेण । ततो बहिमेनोख्पेण । तते बहिर्वामादीन्धियष्पेण । तदतच्छरूलयाऽमि- 

हितम्- 
८८ इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्दियिम्यः परं मनः । 

मनस्तु परा बुद्धिबुद्धेरात्मा महान्परः ॥ 
 . ` महतः परमग्यक्तमव्यक्तातपूरुषः परः । 
 . पुरूषान्न प्रं करंचित््ा काष्ठा सा परा मतिः» इति ॥ 

तत्र गवादिष्विव वाड्निरोधः प्रथमा भूमिः । बहमुग्धादिष्विष निर्मनस्तवं द्वितीया । 
तन्द्रयामिवाहंकारराहि्यं तृतीया । पुपुप्ताविव महत्त्वराहितयं चतुथी । तदेतद्भूमिचतु- 
एयमपेक्य शनेः शनेरुपरमेदित्यक्तम् । यद्यपि महत्तत्वशान्तात्मनोमध्ये महत्तत्वोपा- 
दानमन्याङ्ताख्यं त्वं श्रुलयोदाहारि, तथाऽपि तत्र महत्तत्वस्य नियमनं नाम्यघायि । 
सुषुपाविवं खहूपछ्यप्रपङ्गात् । तस्य च कर्मक्षये सति पुठषप्रयत्नमन्तरेण स्वत एव 
पिद्धत्वात्तखदशंनानुषयोगित्वाच । “दृरयते त्वम्यया बुद्धा पूष्ष्मया सकषमदश्िभिः? 
इति पूव॑ममिधाय पूष्मत्वासिद्धये निरोधप्तमापेरमिधानात् । त च त्छदिदक्षोदशनपा- 
धनत्वेन दष्टतच्वस्य च जीवन्मुक्तिरूपष्ठेरक्षयायपिक्षितः । ननु शान्तात्मन्यवरुद्धस्य 

चित्तस्य पृत्तिरहितत्वेन पुपुश्िवत्न दशेनहेतुत्वमिति चेत् , न, खतःपिद्धस्य दचनस्य 
निवारयितुमश्चक्यत्वात् । तदुक्तम्- 

| “ आत्मानात्माकारं खमावतोऽवस्थिते पदा चित्तम् । 
आअलसिकाकारतया तिरस्कृतानात्महषटि विदधीत " ॥ 

यथा घट उत्यद्मानः स्वतो वियत्पृणै एवोत्पयते । जढतण्डुादिपूरणं तूत्पत्ने धटे 
पशचातुरुषप्रयत्नेन मवति । तत्र जलदौ निःसास्तिऽपि वियनिःपारपितु न शक्यते । 
मुखपिधनिऽप्यन्तमियदवतिष्ठत एष, तथा चित्तयुत्पद्यमानं चेतन्यपुणमेबोत्प्यते । 
उत्पतन तु तसिन्मृषानिषिक्दतताम्नषदधव्दुःखादिरूपत्वं॑मोगहेतुषमीधर्म्ङृतप्ताम- 
ओवराद्धवति । तचरं घट्दुःखायनोत्माकारे विरामप्र्याभ्यासेन निवारितेऽपि निनिमि 

१.क. ग, ` व जीवस्वरूपस्य सता सोम्य तदा सपत्नो भवतीतिश्रुतेः स्व । २ क, क्ष. बत्तु. 
खदुः° । 3 च. त सुखदुः" । । ३ 

२७ 



२१० मधुमूदनसरस्वतीश्रीपरस्वापिहृतरीकाम्यां समेता--[अ ०६ ०२६] 

तशिदाकारो वारयितुं न शक्यते । ततो निरोधसमाधिना निवत्तिकेन चित्तेन संसकार- 
मतररेषतयाऽतिपूक्षषतेन निरपाविकविदावममात्राभिमुखत्वाद्ृत्ति विनैव निविघरमा- 
त्माऽनमयते । तदेतदाह-आत्मसस्थं मनः प्रखा न किंचिदपि चिन्तयेदिति । 
आत्मनि निरुपाधिके प्रतीचि तेस्था सम्ियेस्य तदात्मसंध्यं सवेप्रकारृत्िशुन्यं 
स्वमावतिद्धात्माकारमाञविरिष्टं मनः कत्वा धृतिगृहीतया विवेकबुद्या संपाचापप- 
ततातप्तमापिस्थः पच्किचिदपि अनात्मानमात्मानं वा न चिन्तयेत्, न वृच्या विषयी 

कुर्यात् | अनातमाकारवृत्तौ हि ब्युत्थानमेव स्यात् । आत्माकारवृक्तौ च संप्रज्ातः 
भ 

पतमापिरियप्तमन्नातसमाविस्यर्याय कामपि चित्तवृत्ति नोत्पादयेदियथः ॥ २९ ॥ 

श्री° दी ०--यदि तु प्राक्तनकम॑ततस्करेण मनो विचछेत्तहिं धारणया स्थिर 
कुयदिलयाह--शनैरिति । प्रतिधीरणा तया गृहीतया वरीङ्कतया बुद्याऽऽत्मसस्थ- 
मात्मन्येव सम्क्रिस्यतं निशं मनः कृत्वोपरमेत् । तच शनैः रनेरस्याघ्क्रमेण न तु 
पहा । उपरमस्वरूपमाह- न किंचिदपि चिन्तयेत् , निश्चटे मन्ति खयमेव प्रका- 
शमानपरमानन्दखरूपो मत्वाऽऽत्मध्यानादपि निरकततेलथः ॥ २९ ॥ 

(क 

मर० टी०-एवं निरोधस्तमापि कुबेन्यागी-~ 
~ 

यतां यतां निश्चरति मनश्वच्वरुम स्थिरम् ॥ 
ततस्ततो नियम्थेतदाप्मन्येव वशं नयेद् ॥ २६ ॥ 

दाठ्दादीनां चित्तविक्षपहेतूनां मध्ये यतो यतो यस्माद्यप्माननिमित्ताच्छन्ददिधिषया. 
द्रागदवेषादेश्च चश्च विक्षेपामिमुखं सन्मनो निश्चरति विशिष्ठ सद्विपयाभिमुखीं प्रमा 
णविपययविकस्पस्मतीनामन्यतमामपि समाधिविरोधिनीं वृत्तिमुतपादयति, तथा छ्य- 
हेतूनां निद्राशेषबह शनश्रमादीनां मध्ये यतो यतो निमित्तादस्थिरं छयाभिमुखं सन्मनो 
निश्वरति ीनं पत्समाधिविरोधिनी 1 ृत्िमुत्पाद्यति, ततस्ततो वक्ेपनिमि- 

छयनिमित्ता् नियम्येतन्मनो निदत्तिकं छृत्वाऽऽ्मन्येवं खप्रकाशपरमानन्दधने कशं 
नयेत्निरुन्ध्यात्, यथा न विक्चिप्येत न वा ठीयेतेति । एवकारोऽनात्ममोचरत्वं समा- 
पेवोरयति । एतच्च विवृतं गौ डचार्यपदैः-- | 

¢ उपायेन निगृहणीयाद्धिकषिप्तंकामभोगयोः | 
सुप्रसन्नं चये चैव यथा कमो टयस्तथा ॥ 
दुःखं स्वेमनुप्मृल काम २५५ | 
अजं व जातं, नव तु प्यति ॥ 
टये सेवोधयेचित्ते विक्षिप्तं शमयेत्पुनः । 

१ग, ज; ज्ज, माध्यः । 



[अण्द्घ्रे०२६]) ` भ्रीपद्धगवद्रीता । ५११ 

पकषायं विनानीयात्मप्राप्ं न चाच्येत् ॥ 
नाऽऽखादयेतपुखं तत्रं निःपङ्घः प्रज्ञया मवेत् । 
निश्चटं निश्वरचचित्तमेकी बुर्ात्मयत्नतः ॥ 
यदा न ठीयते, चित्तं न च विक्षिप्यते पुनः । 
अनिङ्गनमनामाप्ं निष्पन्नं बरह्म तत्तदा ” 

इति पञ्चभिः -छोकेः । उपायेन वक्ष्यमणेन वैराग्याम्याप्तेन कामभोगयोिकषिप्ं प्रमा- 
णविपययविकल्पस्मृतीनामन्यतमयाऽपि वृत्त्या परिणतं मनो निगरहीयाजनिरुन्ध्यादात्म- 
्येवेल्यथेः । काममोगयोरिति चिन्ल्मानावस्थामूज्यमानावस्थाेदेन द्विवचनम् । तथा 
टीयतेऽसिन्निति टयः पुषुपं तसिन्पुप्रप्नमायाप्तवनितमपि मनो निगृहीयादेव । 
प्रपन्नं चत्कुतो निगृह्यते तत्राऽऽह--यथा कामो विषयगोचरप्रमाणादधवृच्युतलाद- 
नेन समाधिविरोधी तथा टयोऽपि निद्रास्यवृस्युतपादनेन पमाधिविरोधी । परवृत्ति. 
निरोधो हि समाधिः । अतः कामादिृतविक्षेपासि श्रमादिङृतलयादपि मनो निरो 
द्व्यमित्यथेः । उपयेन निगृहीयाकेनत्युच्यते--र्वं द्वेतमविद्याविजुम्मितमसपं 
दुःखमेवेत्युस्मृ्य ¢ यो वै भूमा तत्सुखं, नासे पुखमस्ि अथ यदस्य॒तन्मलं तहुः- 
खम् ' इईतिशरतयर्थं गुरूपदेशादतु पश्चात्पयीढोच्य कामांधिन्यमानावस्थानिषया- 
न्मोगान्भृज्यमानावस्यां्च विषयानिवतैयेत् , मनसः सकाशादिति शेषः । कामश्च 
भोगश्च काममोगं तस्मान्मनो निवतयेदिति वा । एवं दवेतस्मरणकाे वेराग्यमावनोपाय 
इत्यथैः । द्वितविस्मरणं तु परमोपाय इलयाह--अनं ब्रह्म सर्व॑ न ततोऽतिरिक्तं फि- 
चिदसीति शाल्लाचायेपदेशादनन्तरमनुस्मृय तद्विपरीते द्वैतजातं न परयत्येव । 
अधिष्ठान ज्ञति कसितस्यामावात् । पूवपायविक्षया वेरक्षण्यमूचनाथतुशब्दः । एषं 
वैराग्यमावनातक्वदशनाम्यां विषयेभ्यो निवर््यमानं चित्तं यदि दैनंदिनव्याम्याप्तव- 
शाष्यामिमुखं भवेत्तदा निद्रारोषाजीणेबहशनश्रमाणां छयकारणानां निरोधेन चित्त 
पम्यक्परनोधयेदुत्थानप्रयत्नेन । यदि पुनरेवं प्रबोध्यमानं दैनंदिनप्रबोधाम्याप्वशात्का- 
ममोगयोपिक्षि्ं स्यात्तदा वैराग्यमावनया तच्वपताक्षात्करिण च पुनः शमयेत् । एवं 
पुनः पुनरभ्यस्यतो छयात्पंनोपितं विषयेम्यश्च ग्यावतितं, नापि प्तमप्राप्तमन्तराखवस्यं 
चित्ते स्तन्धीभूतं, सकषायं रगद्ेषादिप्रबल्वापतनावरोन सतन्धीभावास्येन कषायेण 
द् षेण युक्तं विजानीयात्समाहिताचित्ताद्विवेकेन जानीयात् । ततश्च नेदं पतमाहितमि- 
त्यवगम्य छयविक्षेपाम्यामिव कषायादपि चित्तं निरुन्ध्यात् । ततश्च छ्यविक्षेपकषायेषु 
परिह्ेषु परिशेषाचित्तेन समं ब्रह्म प्राप्यते | तच समप्राप्तं चित्तं कषायटयश्रानत्या 
न चाट्येत् , विषयाभिमुखं न कुयात् । किं तु धृतिगृहीतया बुद्धया छयकपषायप्रपि- 
न 

१ छ, नुप्मृय प । ३ ड, छ. “तस्य तस्या 1 



२१२ मधुमूदनसरखतीश्रीधरस्वापिकृतदीकाभ्यां समेता-[अण्द्धे०२०) 

विविच्य तस्यामेव समप्रापतावतियत्नेन स्थापयेत् । तत्र समाधौ परमपुखव्यञ्ञकेऽपि 
सुल नाऽऽस्वादयेत्। एतावन्तं काटमहं सुखीति पुखाखादरूां वृत्ति न कुयात्समाधि- 
मङ्गप्रसङ्गादिति प्रागेव कृतव्याख्यानम् । प्रज्ञया यदुपरम्यते मुखं तदप्यविद्यापरिक- 
हिपितं मैवेत्येवंमावनया निःसङ्गो निघः सवैपुखेषु भवेत् । अथवा प्रज्ञया सवि 
कसपपुाकारवृत्तिरूपया सरह सङ्गं॑परित्यनेत् । न तु खरूपमुखमपि नितरत्तिकेन 
चित्तेन नानुम्वेत्छमावप्राप्तप्य तस्य॒ वारयितुमहक्यत्वात् । एवं सवेतो निवत्यं 
निश्चलं प्रयन्रवशेन कृतं चित्तं स्वमावचाञ्चस्याद्विषयाभिमुखतया निश्वरद्रहिर्िगच्छ- 
देकी कुर्यात्प्रयब्नतः, निरोधप्रयत्नेन समे ब्रहमण्येकतां नयेत् । समप्रप्ठं चित्तं कीटश- 
मित्युच्यते--यदा न रीयते नापि स्तव्धी मवति तामप्ततवपतम्येन ठयशब्देनेव सन्धी- 
मावस्वोपटक्षणात् । न च विक्षिप्यते पुनः, न श्न्दाद्याकारयुक्तिमनुमवति । नापि 

पुखमाश्वादयति, राजप्ततवपराभ्येन युखाप्वादस्यापि विक्षपाब्देनोपरक्षणात् । पव 
मेदनिरदैशस्तु प्रथकप्रयत्नकरणाय । एवं छ्यकपषायाम्यां किक्षेपपुखास्वादाम्यां च 
रहितमनिङ्गनमिङ्गनं चनं सवातप्र्दीपवहयामिमुख्यख्पं तद्रहितं निवातप्रदीपकल्पम्। 
अनामाप्तं न केनचिद्धिषयाकारेणाऽऽमाप्तत इत्येतत् । कषायसुखास्वादयोरुमयान्त- 
भीव उक्त एव । यदैवं दोषचतुष्टयरदिते चित्तं मवति तदा तचत्तं बरह्म निष्पन्न 
समे बह्म प्रप्तं मवतीत्यथेः | एतादृश्श्च योगः श्रुत्या प्रतिपादितः-- 

८ यदा पञ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनप्ता सह् । 
बुद्धिश्च न ` विचेष्टति तामाहुः परमां गतिम् ॥ 
तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्दरियधपारणम् । 
अप्रमत्तस्तदा मवति योगो हि प्रमवाप्ययो ” इति ॥ 

एतन्मृटकमव च “ योगाचत्तवृत्तिनेरोधः " इति सूत्रम् । तस्माद्युक्तं ततस्ता 

नियम्येतदात्मन्येव वदं नयेदिति ॥ २६ ॥ 
श्री ° टी०-एवमपि रजोगुणवा्यदि मनः प्रचेत्तहि पुनः प्रत्याहारेण वी 

कुयादिव्याह- यत इति । स्वमावतश्चश्चटं धार्यमाणमप्यस्थिरं मनो यं यं विषयं >| 

[क] 

प्रति निगेच्छति ततस्ततः प्रत्याहृलयाऽऽत्मन्येव स्थिरं कुयात् ॥ २६१ ॥ 
प० दा०-एवं यागाभ्याप्रवछादात्मन्येव योगिनः प्रशाम्यति मनः] ततश्च-- 

प्रशान्तमनसं यनं योगिनं सुखयुत्तमम् ॥ 
उपति शान्तरजसं ब्रह्ममूतमकलमषम् ॥ २७॥ 

अकेष्ण चान्त नबृत्तकितयां नरुद्ध पस्कारमात्रशेष मनो यस्य तं प्रश्न्त- 
व 

११, ज्, विचेष्टेत । 



[अ०६षो०२८] श्रीपद्धगवहीता । २१३ 
ज नपे वृत्तशन्यतया निर्मनस्कम् । निर्मनस्कते हेतुगर्भं॑विरेषणद्रयं श्ान्तरनसम- 

कराषमिति । शान्तं विक्षपकं रजो यस्य तं विक्षेपशन्यम् । तथा न विद्यते 
कट्मषं छयहेतुस्तमो यस्य तमकल्मष छ्यशुन्यम् । शान्तरजप्तमिलनेनैव तमेगुणोप- 
र्षणेऽकल्मपं संारहेतुषरमाधमीदिवमितमिति वा । ब्रह्मभूतं ब्रहैव सर्वमिति निश्चयेन 
समं ब्रह्म प्राप्तं जीवन्मक्तमेनं योगिनम् । एवमुक्तेन प्रकारेणेति श्रीधरः । उत्तमं 
निरतिशयं पुखमुपतयुपगच्छति । मनस्तद्रत्योरमावे पूषुपौ खरूपपुसाविावप्रतिदधि 
द्योतयति हिशब्दः । तथा च प्राण्यास्यातं सुखमात्यन्तिकं यत्तदिप्यत्र ॥ २७ ॥ 

श्री° टी ०--एवं प्रत्याहारादिमिः पुनः पुनर्मनो वशीकरषन्तं रजोगुणक्षये सति 
योगघुखं प्रपोतीलाह--प्रशान्तमनसमिति । एवमुक्तेन प्रकारेण शान्तं रनो 
यस्य तम् । अत एव प्रशान्तं मनो यस्य तमेनं निष्कस्मषं ब्रह्मत्वं प्राप्तं योगिनमुक्तमं 
सुसं समाधिपुखं खयमेवोपेति प्रापनोति ॥ २७ ॥ 

म० दी०-उक्तं सुखं योगिनः स्फुर करोति- 

युञ्जतरवं सदाऽऽत्मानं योगी विगतकल्मषः ॥ 
सुखेन ब्रह्मप॑स्पश्चमव्यन्तं सुखमश्चुते ॥ २८ ॥ 

एवं मनतवेन्दियग्राममिलादुक्तकमेणाऽऽत्मानं मनः सदा युज्ञन्तमादधयोगी 
योगेन नित्यप॑बन्धी विगतकल्मषो विगतमरः संप्ारहेतुधमीधभरहितः बुखेनाना- 
यप्तनश्वरपरणिधानत्सर्वन्तरायनिवृत्या बरह्मतस्पशं॑सम्यक्तेन विषयास्परीन पतह 
ब्रह्मणः सर्श्तादात्म्यं यस्मिसद्विषयाप्तसशि बरह्म्ठहूपमिव्येतत् । अस्यन्तं सवा. 
मन्तान्परिच्छेदानतिक्रन्तं निरतिशयं सुखमानन्दमश्ुते व्याप्नोति, सवैतोनि्त्तिकेन 
चित्तेन खयविक्ेपक्रिटक्षणमनुमवति, विक्षेपे वृत्तित्वात्, स्ये च मनोऽपि 
स्वरूपेणापात् । सवैवृत्तिशुन्येन पूक्षमेण मनप्ता मुखानुमवः समाधविवेत्य्थः | अत्र 
ानायापतनेत्यन्तरायनिवृत्तिरुक्ता । ते चान्तराया दरिता योगपूतरेण--“' व्याधिस्त्या- 
नप्तंशयप्रमादाटस्यातिरतिभ्रनिदश्चनाङव्धमूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्तेऽन्त- 
रायाः" चित्तं विक्षिपन्ति योगादपनयन्तीति चित्तविक्षपा योगप्रतिपक्षा: । संरयभरानिद- 
शने तावद्वृत्तिहपतया वृत्तिनिरोधस्य साक्षासरतिपक्षौ । व्याध्यादयस्तु सप्त वृत्तिपहच- 
रिततया तत्मतिपक्षा इत्यथः । व्याविर्षातुवेषम्यनिमित्तो विकारो ज्वरादिः । स्त्यानमक- 
मण्यता गुरुणा रिष््यमाणस्याप्याप्तनदिक्मानहतेति यावत् । योगः प्राधनीयो न वेत्यु- 
मयकोटिविक्ञानं सेशचयः । [सर च ] अतदरुपपतिष्ठतेन विपर्थयान्तरैतोऽपि सक्घभय- 
कोटिस्प्ंतैककोटिस्पशित्वह्पावान्तरविरेषकक्षयाऽत् विपर्ययाद्धदेनोक्तः । प्रमादः 

१ शृ, °ङित्व । 



२१४ पपुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अणद्े०२] 

समाधिप्ताधनानामनुष्ठानपामर्थ्येऽप्यननुष्ठानक्षीटता विषयान्तरव्याप्रततया योगपताधन- 
पयौदाषठीन्यमिति यावत् । आद्यं प्त्यामप्योदापीन्यप्रच्युतौ कफादिना तमप्ता च 
कायचित्तयोगरत्वम् । [तच] व्याधित्वेनाप्रपतिद्धमपि योगविषये प्रवृत्तिविरोधि । अवि. 
रतिशित्तस्य विषयविरेष एेकान्तिकोऽभिरछाषः । भन्तिदशंनं योगाप्ताधनेऽपि तत्साध- 
नत्ववुद्धि्तथा तत्साधनेऽप्यपाधनत्वबुद्धिः । अछन्धभूमिकतं समाधिमूमरकाम्रताया 

श, ५ जडामः क्िप्मूदवििक्तहपत्वमिति यावत् । अनवस्थितत्वं छन्धायामपि समाधिमूमों 
प्रयलरोथिस्याचित्तस्य तत्राप्रतिष्ठितत्वम् । त एते चित्तविक्षेपा नव॒ योगमखा योगप्र- 
तिपक्षा योगान्तराया इति चामिधीयन्ते । “५ दुःखदोमनस्याज्गमेनयत्वशवापप्रधाप्ता 

विक्षिपपहमुवः ” दुःखं वित्तस्य राजप: परिणामो बाधनाछक्षणः । तचाऽऽध्यातिमिकं 
शारीरं मानपं च व्याधिवशात्कामादिवशाच्च मवति । आधिमोतिकं म्याघादिजनितम् । 
आधिदैविकं म्रहपीडादिननितं द्वषा्यविपथैयहेतुत्वात्समाधिविरोषि । दो्मनप्यमि- 
च्छाविधातादिवख्वदुःखानुमवननितशित्तस्य तामसः परिणामविशेषः क्षोमापरप्यायः 
सतब्धीमावः | प्त तु कषायत्वाह्यवत्समाधिविरोधी । अङ्गमेजयत्वमङ्गकम्पनमाप्तनप्ये- 
यैविरोषि । प्रणिन बाह्यस्य वायोरम्तःप्रवेशनं श्वाः समाध्यङ्गरेचकविरोधी । प्राणेन 
कोष्ठयस्य वायोबहिनिःपरणं प्राप्तः परमाध्यङ्गपूरकविरोधी । समाहितचिनत्तस्यैते न 
वनति विद्षिप्तवित्तस्येव मवन्तीति विक्ेपपहमुवोऽन्तराया एष । एतेऽप्याप्तवराग्याभ्यां 
निरोद्धभ्याः । ईश्चरमणिषनेन वा । वीव्रपवेगानामाप्ततने समापिरमे प्रस्तुत इधरप्र- 
गिधानद्वेि पकषान्तरमुक्त्वा प्रणिधेयमीश्वरं ८ छशकमविपाकादायेरपरामृष्टः पुरूपवि- 
शेष ईरः * « तत्र निरतिशयं सव॑ज्ञवीनं › “ स॒ पूर्वेषामपि गुरः काठेनानवच्छे- 
दात् ” इति त्रिभिः सूत्रः प्रतिपाद्य तत्मणिधानं द्वाम्यामपूत्रयत्--“ तस्य वाचकः 
प्रणवः" “ तञ्जपस्तद्थेमावनम् ? इति । “ ततः प्र्क्चेतनापिगमोऽप्यन्तराया- 
मवश्च ततः प्रणवनपद्पात्तदयेष्यानह्पचेश्वरप्रणिधानास्मलकंचेतनस्य पुरुषस्य 
रकृतिविवेकेनाधिगमः परक्षात्कायो मवति | उक्तानामन्तरायाणामभावोऽपि मवतीद्यथैः | 
अम्याप्तवेराग्याभ्यामन्तरायनिवृत्तौ कतेन्यायामभ्याततदार्व्याथमाह--“ तत्प्रतिषेधा- 
थेमेकत्वाभ्याप्तः 2 तेषामन्तरायाणा प्रतिषेधा्थमेकसिन्कस्िश्चिदभिमते त्ेऽम्याप्त- 
धेतपतः पुनः पुनर्निवेशनं कार्यम् । तथा ५ मैत्रीकरणामुदितेपेषाणां सुखदुःलपुण्यापु- 
ण्यविषयाणां भावनातश्चित्तपपादनं ” भेत्री सहाद, करणा कृपा, मुदिता हषः, उपे- 
सोदापनयं, सृसादिशब्दैलदवन्तः परतिपायन्ते । सरप्राणिषु पुलस॑मोगापनेषु पाष्वेत- 

~ (५ भ, न्मम मित्राणां सुलित्वमिति मेत्रीं भावयेत्, न तीर््याम् । दुःखितेषु कथंनु नननिषां 
¢ दुःखनिवृत्तिः स्यादिति कृपमिव मावयेत्, नोपेक्ां न वा ह्म् । पुण्यवत्पु पुण्यानु- 

४६ १ [ष मोदनेन हष कुर्याच्च तु विद्वेषं न चेपेक्षाम् । अपुण्यवत्ु चौदापीन्यमेव मावये्नानुमो- 
द्न ने वा द्वेषम् | एवमस्य मावयतः शद्धो धमे उपजायते ! ततश्च वरिगतरागद्रेषादि- 
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मरं चित्तं प्रसन्नं स्देकायतायोग्यं मवति । मैन्यादिवतष्टयं चोपटक्षणममयं सत्व. 
सरोद्धिरिलादीनाममानित्वमदम्मित्वमित्यादीनां च धर्माणां, सर्वेषामेतेषां शुमवाप्तना 
रुपत्वन मह्िनवाप्तनानिवतेकत्वात् । रागद्वेष महाशत्र॒ सवपुरुषाथप्रतिबन्धकौ महता 
म्रयत्नन पारहतन्यावित्यतत्पूत्राथः । एवमन्येऽपे प्राणायामादय उपायाशित्तप्रसाद~ 
नाय दरिताः । तदेतचित्तप्रतादनं मगवदनुगरहेण यस्य जात तं प्रलेकेतद्वचनं -सुसे- 
नेति । अन्यथा मनःप्ररमानुपपत्तः ॥ २८ ॥ 

श्री० दी०--ततश्च कृतार्थो मवतील्याह- युञ्जन्निति । एवमनेन प्रकारेण सर्व 
दाऽऽत्मानं मनो युज्ञन्वशीककुवेनिशेषेण सर्वात्मना गतं कल्मषं यस्य प योगी सुसेना- 
नायापेन ब्रह्मणः संस्पर्शोऽवि्यानिवतेकः साक्षात्कारस्तदेवालयन्तं पर्तत सुखमश्चते 
नीवन्मुक्तो मवतीत्यथेः ॥ २८ ॥ 

म० टी०-तदेवं निरोध्तमाधिना संपदरुकषये तत्पदरक्षये च शुद्धे पतक्षत्करते 
तदैक्यगोचरा तत्वमप्रीतिवेदान्तवाक्यजन्या नििकरपकपताक्षात्कारद्पा वृत्ति्मह्यवि- 
द्यामिधाना जायते । ततश्च कत्ल्ाविद्यातत्कायैनिवृत्या ब्रहमघुसमलन्तमश्चत इत्यु 
पपादयति मिः शोकैः । ततर प्रथमं त्व॑पदट्क्ष्योपस्थितिमाह-- 

सरवमूतस्थमास्मानं स्मृतानि चाऽऽस्मनि ॥ 
क्षते योगयुक्तारमा सवै्रपघमदशनः ॥ २९ ॥ 

रवेषु भूतेषु स्थावरजङ्गमेषु शरीरेषु मोक्तुतया स्थितमेकमेव निलयं॑विभुमात्मानं 
पर्क्चेतनं प्ताक्षिणं परमार्थप्तल्यमानन्दघनं स्येम्योऽनतजडपरिच्छिन्हुःसखूपेम्यो 
विवेकेनेक्षते साक्षात्करोति । तस्िश्वाऽऽत्मनि साक्षिणि स्वाणि मूतानि पराकषयाण्या- 
ध्यापषिकेन सेबन्धेन मोग्यतया कल्पितानि पाक्षिपाक्ष्ययोः संबन्धान्तरानुपपत्तेमिथ्याम्- 
तानि परिच्छि्ानि जडनि दुःखात्मकानि पक्षिणो विवेकेनेक्षते । कः, योगयुक्ताला 
योगेन निर्विचारवेशारवष्पेण युक्तः प्रप्रादं प्राप्त आत्माऽन्तःकरणं यस्य स॒ तथा । 
तथाच प्रगिवोक्तं--“ निविचासवेशारबेऽध्यासप्रपादः ” “ ऋतेमरा तत्र प्रज्ञा “ 
“्तानुमानप्रजञाम्यामन्यविषया रिशेषार्थत्वात्ः इति । तथा च शब्दानुमानागोचरय- 
थाथविरोषवस्तुगोचरयोगजप्रलक्षेण ऋतेमरपत्तेन युगपतपृक्म व्यवहितं विभकृषठं च व 
तुस्यमेव पयतीति स्थत समं दशेनं तस्येति सर्वव्रपमदशनः सतलातमानमनात्मानं च 
योगयुक्तात्मा यथावस्थितमीक्षत इति युक्तम् । अथवा यो योगयुक्तात्मा यो वा प्वै- 
पमदरनः स आत्मानमीक्षत इति योगिप्तमदरिनावासेक्षणाधिकारिणावुक्तौ । यथा 
हि चित्तवृत्तिनिरोषः पराक्षिप्ताक्षात्कारहेतुस्तथा जडविवेकेन पर्वानुस्यतेतन्यप्रक्षरण- 
मपि । नावदयं योग एवपिक्षितः । अत एवाऽऽह वपिष्ठः-- 

४ । 

१ छ. पि सवृदद्रवरहूतप्त । 
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८ द्रौ रमौ चित्तनाशस्य योगो ज्ञानं च राघव । 
योगो वृत्तिनिरोधो हि ज्ञानं सम्यगवेक्षणम् ॥ 
अप्ताध्यः कस्यचिद्योगः कस्य चित्तच्वनिश्चयः । 
प्रकारै द्वौ ततो देवो नगाद् परमः शिवः "” इति ॥ 

चित्तनाशस्य साक्षिणः सकाशात्तदुपाधिमूतचित्तस्य पए्रथक्ररणात्तददर्चनस्य । 
तस्योपायद्रयम्-एकोऽपंप्रज्तातप्तमाधिः । पेप्रज्तातसमाधो हि आलेकाकाृतिप्र- 
वाहयुक्तमन्तःकरणपततवं॑सक्षिणाऽनुमूयते निरुदधपर्वृत्तिकं तूपशान्तत्वा्नानुमूयत 
इति विरोषः | द्वितीयस्तु साक्षिणि कलितं सक्ष्यमनृतत्वान्नाप्त्येव साक्ष्येव तु परमा- 
ष्तः केवछो वियत इति विचारः । तच प्रथममुपायं प्रपञ्चपरमार्थतावादिनो हैरण्य- 
गमीदयः प्रपेदिरे, तेषां परमास्य चित्तस्यादरेनेन साक्िदशेने नि्ेधातिरिक्तोपाया- 
सेमवात् । श्रीमच्छैकरमगवत्पूज्यपादमतोपजीविनस्तवोपनिषद्ा; प्रपञ्वानुतत्व वादिनो 
द्वितीयमेबोपायमुपेयुः । तेषां ह्पिष्ठानन्नानदार्वयै सति तत्र कल्पितस्य बाधितस्य 
चित्तस्य तुर्यस्य चादशेनमनायातिनेवोपपदयते । अत एव मगवतपूञ्यपादाः कुत्रापि 
ब्रह्मविदां योगपिन्षां न व्युत्पादयांबमूवुः । अत एव चोपनिषदाः परमहंसाः श्रोते 
वेदान्तवाक्यविचार् एव गुरुमुपमल प्रवतेन्ते त्र्मप्क्षात्काराय न तु योगे । विचारे 
णेव चित्तरोषनिराकरणेन तस्यान्यथािद्धत्वादिति कृतमधिकेन ॥ २९. ॥ 

श्री री०--्रह्पाक्षात्कारमेव दशेयति--सर्मभूतस्थमिति । योगिनाम्यस्य- 
मनेन युक्तात्मा समाहितचित्तः स्तर समे बरहयव परयतीति समदशनः खमात्मानम्- 
विद्याङ़ृतदेहादिपरिच्छेदशुन्यं सवभूतेषु बरह्मादिस्यावरान्तेष्ववध्ितं पयति । तानि 
चाऽऽत्मन्यमेदेन परयति ॥ २९. ॥ 

म दी°--एवं शुद्धं तपदाथ निरूप्य शुद्धं तत्पदार्थं निरूपयति-- 

यो मां पश्यति सव्र स्वै च मपि पश्यति ॥ 
तस्याहं न प्रणश्यामिसमं चमे न प्रणश्यति ॥ ३०॥ 

यो योगी मामीश्वरं तत्पदा्थमशेषप्रपञ्चकारणमायोपाधिकमुपाधिविवेकेन सच 
रशे सदरुपेण स्फुरणरूपेण चानुस्यतं सरवोपाधिविनिर्ुक्तं परमार्थ्तयमानन्दधनमनन्तं 
परयति. योगजेन प्रयक्षेणापरोक्षी करोति । तथा पर्वे च प्रपश्चनातं मायया मय्यारो- 
पितं मद्धित्ततया मृालेनेव परयति, तस्थेवंविवेकदशिनोऽहं तत्पदार्थो मगवा्न प्रण- 
इया, ईरः कच्चिन्मद्धिजोऽसतीति परकषन्ञानविषयो न॒ मवामि, किं तु योगना- 
परोत्षन्नानविषयो मवामि । यद्यपि वाक्यनापरोकषन्ञानविषयत्वं ॒त्व॑पद्ा्मेदेनेव 

१ख.ग.घ.ट.च,छ,ज.न्न,ज, निच स्वात्मः। 
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तथाऽपि केवस्यापर तत्पदाथैस्य योगजापरोक्ज्ञानविषयत्वमुपपद्यत एव । एवं योग. 
जेन प्रलक्षेण मामपरोक्षीकृवन्प च मे न प्रणरयति परोक्षो न भवति । खात्मा हि 
मम प्त विद्वानतिप्रियत्वात्पवैदा मदपरोकषज्ञानमोचरो मवति “ये यथा मां प्रपचनते 
तांस्तथैव मजाभ्यहम् ” इत्युक्तेः । तथेव शरशय्यास्यभीष्मध्यानस्य युधिष्ठिरं प्रति 
भगवतोक्तेः । अविद्वांस्त॒ खात्मानमपि सन्तं मगवन्तं न . परयति । अतो मगवान्परय- 
छपितं न प्यति “ स एनमविदितो न मुनक्ति ” इति श्रेतः । दिद्रस्त् सदैव 
संनिहितो मगवतोऽनुग्रहमाजनमिद्यथेः ॥ ३० ॥ 
धी ठदी०--एवमृतात्मन्ञानस्य सवमूतात्मतया मदुपासनं मुख्यं कारणमि- 

त्याह-य इति । मां परमेश्वरं सवेत्र मृतमात्रे यः परयति सर्वं ॑ च प्राणिमात्रं च 
मयि यः प्यति तस्याहं न प्रणयामि अद्यो न मवामि । स च ममादश्योन 
भवति । प्र्क्षो मृत्वा कपादृष्या ते विरोक्यानुगरहयामील्ैः ॥ २० ॥ 

प° दी०-एवं स्ंपदाय तत्पदार्थं च इद्धं निष्टप्य तच्वमपीतिवास्यार्थं नि. 
पयति- 

सवेमूतस्थितं यो मां भनययेकखमास्थितः ॥ 
सवथा वतमानोऽपि स योगी मापि वतेते ॥ ३१॥ 

पर्वषु भूतेष्वधिष्ठानतया स्थितं सवानुस्यतन्मात्ं मामीश्वरं तत्पदलक्ष्यं खेन त्वप. 
दक्ष्येण सहैकत्वमल्यन्तामेदमास्थितो धयकाश्ञे महाकाश इत्यत्रेवोपाधिभेदनिराकर- 
णेन निश्िन्वन्यो मजति अहं तह्मास्मीतिनेदान्तवाक्यजेन सक्षात्करेणापरोक्षी करोति 
सोऽविद्यातत्कायेनिवृत्या जीवन्मुक्तः कृतक्रत्य एव भवति । ̀ यावत्त तस्य बाधितान् 
घृस्य शरीरादिदशेनमनुवतेते तावत्प्रारब्धकमप्राबल्यात्सवेकर्म्यगेन वा याज्ञवल्वया- 
दिवत्, विहितेन कमेणा वा जनकादिवत्,) प्रतिषिद्धेन कमणा वा दत्तात्रेयादिवत्, 
सैथ येन केनापि ख्पेण वर्तमानोऽपि व्यवहरन्नपि प्त योगी ब्रह्माहमस्मीति. विद्रानमयि 
परमात्मन्येवामेदेन वतते । सवथा तस्य मोक्षं प्रति नाति प्रतिबन्धशङ्का “ तस्य ह 

न देवाश्चनामृलया ईशत आत्मा ह्येषां स॒ मवति इति श्रुतेः । देवा महाप्रभावा अपि 
तस्य मोक्षामवनाय नेश्चते किम॒तान्ये क्षुद्रा इत्यथः । बरह्यविदो निषिद्धकमेणि प्रवत. 
कयो रागद्रेषयोरपंमवेन निषिद्धक्मीपतमवेऽपि तदङ्गीकृलय ज्ञानस्तलथमिदमुक्तं सवेथा 
ज्तमानोऽषीति हत्वाऽष म इमांडोकात्न हन्ति न निबध्यत इतिवत् ॥ ३१ ॥ 

श्री दी०-न रेव॑मूता विधिकिकरः. स्यादिवयाह-सषमूतस्थितमिति । 
ते 

सर्वेष मतेषू स्थितं माममेदमस्थित आधित यो मनति स योगी ज्ञानी सन्पवेथा 
५९ 

कर्मल्यगेनापि वक्मानो मथ्येव कति म॒च्यते न त॒ भ्ररयती्य्थैः ॥ ६१ ॥ 

१ख.ग.घ. ड, च. छ. ज, न्ष, ज. 'माश्रि यो । 
२८ 



२१८ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिदरतदीकाभ्यां समेता-[अणध्घे०२२] 

म० दी०--एवमुतत्नेऽपि तत्वनेधे कश्चिन्मनोनाश्चवास्तनाक्षययोरमावाज्जीवन्मु- 
क्तिपुखं नानुभवति चित्तविक्ेपेण च दृष्दुःखमनुमवति सोऽपसो योगी देहपाते कैव- 
स्यमागितवात्, देहसद्धावपययन्तं च इष्टदुःखानुमवात्, तच्चज्ञानमनोनाश्वाप्तनाक्ष- 
याणां तु युगपदम्याप्ादषटदुःखनिवृ्तिपूवक्रं जीवन्मुक्तिपुखमनुमवनपारव्थकरमेवशात्स- 
मधिरवयुत्थानकटे- 

षद क रै * क, क _ ह 

आस्मपिस्यन सर्वत्र सम पश्यति याजन ॥ 

सुखं ग यदिवादुःखे स योगी परमो मतः ॥२२॥ 
आलमवोपम्यमूपमा तेनाऽऽत्मदशानेन सवैत्र प्राणिनाते सुखं वा यदि वा दुःखं 

पमं तुल्यं यः प्रयति खस्यानिष्ठं यथा न संपादयति एवै प्रस्याप्यनिष्ठं योन 
पर॑पादयति प्रद्ेषुन्यत्वात् । एवं खस्येष्ठं यथा संपादयति तथा परस्यापीष्ठंयः 
संपादयति रागशन्यतात् , पत॒ निव।तप्तनतयोपशान्तमना योगी वबरह्मवित्परमः श्रेष्ठो 
मतः पृवैस्मात्, हेऽजुंन । अततस्तचन्ञानमनोनाद्रवाप्नाक्षयाणामक्रममम्याप्ताय महा- 
सप्रयत्न आस्थेय दृतथेः । तत्रेद स्वै द्वैतनातमद्वितीये चिद्रानन्दात्मनि मायया 
कलितत्वा्मषैवाऽऽत्मैवेकः परमारथप्तयः सचिदानन्दाद्वयोऽहमस्मीति ज्ञानं तचज्ञानं 
प्रदीपज्वाछापतानवद्रतितानख्पेण परिणममानमन्तःकरणद्रव्यं मननात्मकत्वान्मन 

इत्युच्यते । तस्य नाशो नाम वृत्तिरूपपरिणामं प्रिल्यज्य प््वृत्तिविरोधिना निरोधा- 
करेण परिणामः । पृवपरपरामेरीमन्तरेण परहपतोयमानस्य कोधादिवरत्तिविशेषस्य 
हेतृशित्तमतः सं्कारविशेषो वाप्ठना पूपुवम्यातेन चित्ते वाप्यमान्वात् । त्स्याः 
षयो नाम विवेकजन्यायां चित्तप्रमवास्ननायां दायां सत्यपि बाह्ये निमित्ते क्राधा- 
दनुत्पत्तिः । तत्र तच्छज्ञाने सति मिथ्यामूते जगति नरविपाणादाविव धीवृच्यनुदया- 
दात्मनश्च दृष्टत्वेन पुनधरत्यनुपयोगाननिसिथिनाधिवन्मने नर्यति । नष्टे च मनति 
संसकारोद्दोधकस्य बाह्यस्य निमित्तस्याप्रतीतो वा्षना क्षीयते । क्षीणायां वाप्तनायां 
हेत्वमविन क्रोधादिवृत्त्यनुदयान्मनो नद्यतिं । नष्टे च मन्ति शमदमादिपेप्या 
तच्छन्ञानमुरेति ! एवमुत्पवे तज्ञाने रागद्रेषादिषूषा वाप्रना क्षीयते । क्षीणायां च 
वापतनायां प्रतिबन्धामावात्तचन्नानोदय इति परस्परकारणत्वं दर नीयम् । अतर एव 
भगवान्वपिष्ठ आह-- 

८८ तच्वत्तानं मनोनाशो वाप्ननाक्षय एव च| 
मिथःकारणतां गत्वा दुःपाध्यानि स्थितानि हि॥ 
तस्माद्राघवं यत्नेन पौरूषण विवेकिना | 
भोगेच्छां दूरतस्त्यक्त्वा चयमतत्पमाश्रय » इति ॥ 

१ ख.च.छ.ज. क्ष. ते एवंक्षी। 



{ भण६कनो०३२] भरीपरद्धगबट्रीता । २१९ 
क, अ, ® ५, भ पोरुपो यत्नः केनाप्युपायेनाक्दयं पपादयिष्यामीवेव॑विधोत्पाहदूमो निरन्धः | 

केष, क, | क विवेको नाम विविच्य निश्चयः । तच्चज्ञानस्य श्रवणादिकं साधनं, मनोनाशस्य योगः, 
वाप्तनाक्षयस्य प्रतिकू्वापनोत्पादनमिति । एतादशविवेकय॒क्तेन परूषेण प्रयलेन | 

भागेच्छायाः खल्पाया अपि हविषा कुष्णवत्मैवेति न्यायेन वाप्तनाबुद्धिहेतुत्वारत 
इत्युक्तम् । द्विविधो हि विघयाधिकारी कृतोपसिरक्ृतोपास्तिश्च । तत्न य॒ उपास्य- 
सक्षात्कारपयन्तामुषसि कृत्वा तन्नानाय प्रवृत्तस्तस्य वाप्तनाक्षयमनोनारयोरंड- 
तरत्वेन ज्ञानादुध्वं जीवन्मुक्तिः खत एव प्िष्यति । इदानीतनस्तु प्रयेणाकृतोषाल्ति- 
रेव मुमूक्ुरोत्पुक्यमात्रत्हप्ता विद्यायां प्रवते । योगे विना चिजडवियेकमात्रेणेव च 
मनोनाशवाप्तनाक्षयो तात्काठिको सपाय शमदमादिपपत्या श्रवणमनननिदिष्याप्त- 
नानि पेपादयति । तैश्च इदाम्यत्तेः सर्वबन्धविच्छेदि तच्वज्ञानमुदेति । अवियाग्र- 
न्थिरत्रह्तव तटदयगरन्थिः संशयाः कमाण्यवकामत्वं मृत्युः पुननैनम चेद्यनेकविधो 
बन्धो ज्ञानान्निवतेते | तथा च श्रयते--“ यो वेद निहितं गुहायां परोऽविबम्रन्ि 
विकिरतीह सोम्य, ” ^ ब्रह्य वेद ब्रह्मैव मवति, ” 

“५ भिद्यते त्टदयग्रन्थिखछि्यन्ते पर्वशयाः । 
` क्षीयन्ते वास्य कमणि तस्षिन्दष्टे परावरे ' ॥ 

¢ पत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म, ” “ यो वेद निहितं गुहायां परमे स्योमन् ," “ सोऽ- 
श्रुते प्षान्कामान्पह  । “ तमेव विदित्वाऽति मृत्युमेति ” । 

“ यस्तु विन्ञानवान्मवल्यमनस्कः सदा गुचिः। 
प्त तु तत्पदमाोति यस्माद्भूयो न जायते " ॥ 

धय एवं वेदाहं ब्रह्मास्मीति स इद सवं भवति" इत्यप्तव॑तवनिवृक्तिफटमुदाहायम् । 
सेयं विदेहमुक्तः सत्यपि देहे ज्ञानोत्पत्तिप्तमकाटीना ज्ञेया । बरह्मण्यविद्याध्यारोपित।- 

¢, क 

नामेतेषां बन्धानामविद्यानाशे सति निवृत्तौ पनरुपस्यघभवात् । अतः शेथिल्यहेत्व- 
+ 

मावात्तचन्ञानं त्यानुवतैते । मनोनाशवापतनाक्षयो तु ददाम्याप्तामावाद्धोगप्रदेन प्रार- 
व्येन कमेणा बाध्यमानत्वाच .सवातप्रदेक्प्ररीपवत्पहमा निवर्तते । अत इदानीतनस्य 
तचन्ञानिनः प्रािपिद्धे तच्छज्नाने न प्रयत्नपेक्षा । किं तु मनोनाश्चवाप्तनाक्षयौ प्रयत्न- 
साध्याविति । तत्र मनोनाशोऽपप्रज्ञातप्तमाधिनिरूपणेन निरूपितः प्राक् । बाप्तनाक्षय- 
स्तविदानीं विषूप्यते । तत्र वाप्रनाखष्पं वपिष्ठ आह- 

^ हदमावनया लयक्तपूर्वाप्रविचारणम् । 
यदादानं पदाथंस्य वाप्तना सरा प्रकीर्तिता" ॥ 

अन्न च खस्वदेश्चाचारकुरधमस्वमावमेदतद्रतापशब्दपुरन्दादिषु प्राणिनाम- 

१, घ्, ड, च, छ. ज, श्र. ब, 'ते--“ एतयो वेः । 



२२० मधुसूदनसरखतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता--[य०६क्रो०३य] 

मिनिवेशः सरामान्येनादाहरणम् । सा च वाप्तना द्विविषा महिना शुद्धा च | शुद्धा 
देवी सेपत्, श्ाखपस्कारपाबल्यात्तचन्ञानपाधनत्वेनैकख्यैव । मिना तु तरिविधा 
रोकवाप्तना शाक्लवाप्रना देहवाप्नना चेति । स्वे जना यथा न निन्दन्ति तथेवाऽऽच- 
रिष्यामीलयरक्यार्भामिनिवेरो टोकवाप्तना । तस्याश्च को लोकमाराधयितुं स्तमर्थं इति 
न्यायेन पेपादयितुमरक्यत्वात्पुरुषाथौनुपयोमित्वाच्च मटिनत्वम् । हाखवाप्नना तु 
तरिविधा पाठव्यतनं बहुसाख्चभ्यसनमनुषठानम्यसरनं चेति क्रमेण भरद्वाजस्य दुरवाप्तपो 
निदाघस्य च प्रपनिद्धा । मद्िनतवं चास्याः छेशावहतवत्पुरुषाथानुपयोगित्वादपंहेतु- 
त्वाज्जन्महेतुत्वाच्च । देहवाप्ननाऽपि त्रिविधा--आतत्वश्रानिगुणाधपानभानिर्दोषा- 
पनयनरान्तिशचेति । तत्नाऽ ऽत्मत्वञ्रनितिविरोचनादिषु प्रपिद्धा सावटोक्गिकी । गणा- 
धानं द्विविधं लोक्गिकं शाक्चीयं च । पस्मीचीनश्चव्दादिविषयपंपादनं टोकिकं, गङ्गा. 
सरानज्ञाल्गरामतीयीरिसंपारनं शासरीयम् । दोषापनयनमपि द्विविधं रोकिकं श्ालरीयं 
च । चिकित्सकेोक्तेरोषयेव्योध्या्पनयनं डोकिकं, वैदिकल्लानाचमनादिभिरशौ- 
चायपनयनं वैदिकम् । एतस्याश्च सर्वप्रकाराया महिनत्वमप्रामाणिकत्वादशक्यत्वा- 
सरुषा्थानुपयोगित्वासपुनर्जनमहेतुत्वाच शाखे प्रतिद्धम् । तदेतद्छोकदाखदेहवासनात्र- 
यमविवेकिनामुपादेयतेन प्रतिमाप्तमानमपि विविदिषर्विदनोत्पत्तिविरोधित्वाद्विदुषे 
ज्ाननिष्ठाविरोधित्वाचच विवेकिमिर्हेयम् । तदेवं बाह्यविषयवासना चिविधा निषपिता । 
जाम्यन्तरवाप्तना तु कामक्रोधदम्मदपयासुरसंपदुपा सर्वानर्थमृटं मानप्ती गाप्तनेत्य- 
च्यते । तदेवं बह्याभ्यन्तरवाप्तनाचतुष्टयस्य शुद्धवाप्तनया क्षयः संपादनीयः । 
तटुक्तं वतिष्ठेन- 

५ मानपरीविनाः पूर्व त्यक्तवा विषरयवा्ननाः । 
मेज्यादिवाप्तना राम गृहाणामदख्वाप्तनाः इति ॥ 

तत्र विषयवाप्तनारब्देन पूर्वोक्तासिक्तो ठोकशाख्देहवापना विवक्षिताः । मान- 
सवापनाशब्देन कामक्रोषदम्मदर्पाद्यापुरसंपद्िवक्षिता । यद्वा शब्दसपरशरूपरतगन्धा 
विषयाः] तेषां मृम्यमानत्वदशाजन्यः संस्कारो विषयवाप्रना । काम्यमानत्वद्श्ानन्यः 
संस्कारो मानप्तवाप्नना । अस्मिन्पक्षे पूर्वोक्तानां चतपृणामनयेतिवान्तर्मीवः, बाह्याम्य- 
न्तरव्यतिरेकेण वाप्तनान्तरापंमवात् । ताप्तां वाप्ननानां परस्यामो नाम तद्विरुद्धे 
व्यादिवापतनोत्पादनम् । ताश्च भेग्यादिवाप्तना भगवता पतञ्चछिना मुतरिताः प्रक्पक्ष- 

पेण व्याख्याता अपि पुनर्व्याख्यायन्ते । चित्तं हि रागदधेषपुण्यपयिः कुषौ करियते । 
तत्र “ सुखानुशयी रागः " मोहाद नुमूयमानं पुखमनुरते कश्चिद्धीवृत्तिविरेषो राजसः 
सवं॑सुसनातीयं मे भूयादिति । तच दृष्टाृष्टप्तामग्यमावात्पपादयितुमहक्यम् । 
अतः स रागभित्तं कटुषी करोति 1 यदा तु सखिषु प्रागिप्वयं मेरौ मावयेतपर्ेऽप्येत 



[भ० ६ शरो० ३२] श्रीपद्धगषद्रीता । २२१ 

सुखिनो मदीया इति तदा ततपुसं स्वकीयमेव संप्नमिति मावयतस्तत्र रागो निवे । 
यथा खस्य राज्यनिवृत्तावपि पुत्रादिराज्यमेप खकीयं राभ्यं तद्वत् । निवृत्ते च 
रागे वपोन्यपाये जटग्िव चित्तं परसीदति | तथा “ दुःखानुशयी द्वेषः '” दुःखमनु- 
शेते कश्चिद्धीव्तिविरोष्तमोनुगतरनःपरिणाम ईदृशं सर्व दुःखं सदा मे मा मृदिति । 
तच्च श्ु्याप्रादिषु सत्मु न निवारयितुं शक्यम् । न चर््वैते दुःखहेतवो हन्तं 
शक्यन्ते । अतः स द्वेषः सदा हृदयं दहति । यदा तु स्वस्येव परेषां सर्वेषामपि 
दुःखं मा भूदिति करुणां दुःखिषु मावयेत्तदा वैयादिदवेषनिवृत्तो चित्तं॒प्रीदति। 
तथा च सर्यते- 

¢ प्राणा यथाऽऽत्मनोऽमीष्टा मृतानामपि ते तथा | 
आत्मोपम्येन मतेषु दयां कुर्वनित प्ाधवः › इति ॥ 

एतदेवेहाप्युक्तम्-आत्मोपम्येन पत्ेत्यादि । तथा प्राणिनः खमावत एव 
पण्यं नानुतिष्ठन्ति पापं त्वनुतिष्ठन्ति । तदाहुः-- 

४ पुण्यस्य फटमिच्छन्ति पुण्यं नेच्छन्ति मानवाः । 
न पापफटमिच्छन्ति पापं कुवन्ति यत्नतः " इति ॥ 

ते च पुण्यपापे अक्रियमाणक्रियमाणे पश्चात्तापं जनयतः । प॒ च श्रुत्याऽनृरितः-- 
^ किमहं साधु नाकरवं क्गिमहं परापमकरवम् ” इति । यद्यप्रौ पृण्यपरूषेषु मुदितां 
मावयेत्तदा तद्वाप्नावान्खयमेवाप्रमत्तोऽदुह्वकृष्णे पुष्ये प्रवते । तदुक्तं “ कर्माशुङ्ध- 
ष्णं योगिनल्िविधमितरेषाम् ” अयोगिनां तरिविधं शङ शुभं ङष्णमञुमं शुङ्कङृष्ण 
शुमाशुममिति । तथा पापपुरपेषुप्षां भावयन्खयमपि तद्वाप्तनावान्पापाचिवतैते । 
ततश्च पुण्याकरणपापकरणनिमित्तस्य पश्चात्तापस्यामावे चित्तं प्रप्तीदति । एवं सुखिषु 
मेती मावयतो न केव रागो निवतैते कं त्वपूयेप्यांदयोऽपि 

तु 
~ 

(कक 

| 
दयोऽपि निवतैन्ते । परगुणेषु 

दोषाविष्करणमपूया । परगुणानामप्तहनमीष्यी । यदा भेत्रीवरात्परपुखं स्वीयमेव 
संपन्नं तदा परगुणेषु कथमपूयादिकं संमवत् । तथा दुःखिषु करुणां मावयतः शत्रुव- 

धारिकरो द्वेषो यदा निवीते तदा दुक[तवप्रतियोगिकस्वपुलितवपरयुक्तद्पोऽपि 
निवतैते । एवं दोषान्तरनिवृत्तिरप्युहनयि वापतिष्ठरामायणादिषु । तदेवं तज्ञानं 
मनोनारो वाप्तनाक्षयश्चेति चरयमभ्यसननीयम् । तत्र केनापि द्वारेण पुनः पुनक्तत्ा- 
नुस्मरणं तत्वन्ञानाम्यासः । तदुक्तम्-- 

८ तच्चिन्तनं तत्कथनमन्योन्यं त्प्रगोधनम् । 
एतदेकपरत्वं च ब्रह्मम्याप्तं विदुबधाः ॥ 

१छ. ज, दुःखप्र । २ ग. “सितप्र' । 



२२२ परधुसूदनसरसतीश्रीधरसामिहकृतरीकाभ्यां समेता-[अ०६े ०६३] 

स्गीदविव नोत्पन्नं दृश्यं नास्लेव तत्पदा । 
इदं जगदहं चेति बोधाम्यासं विदुः परम् " इति ॥ 

ददयावमास्नविरोषियोगाम्याप्ठो मनोनिरोधाम्याप्तः । तदुक्तम्- 
“८ अलन्तामावपतपत्तौ ज्ञतूर्चेयस्य वस्तुनः । 

युक्ला शातते ये तेऽप्यत्राम्याधिनः स्थिताः " इति ॥ 
ज्ञतृजतेययोरभिथ्यात्वधीरमावपत्तिः। खद्पेणाप्यप्रतीतिरलन्तामावपंपत्ति्तदथेम् । 

युक्या योगेन । 
५ हृरयापंमवनोधेन रागदरेषादितानवे । 

रतिधनोदिता याऽपौ ब्रह्मम्याप्तः प उच्यते " इति ॥ 
रागद्ेषादिक्षीणतारूपवासनाक्षयाम्याप्न उक्तः । तस्मादुपपन्नमेतत्तचज्ञानाम्या- 

मेन मनोनाशाम्यातरेन वास्नाक्षयाम्याप्नन च रागद्वेषशुन्यतया यः खपरुखदुःखा- 
दिषु समदृष्टिः स॒ परमो योगी मतो यत्तु विषमदृष्टिः स॒ त््ज्ञानवानप्यपरमा 
योगीति ॥ ६९ ॥ 

श्री० दी०--एवं च मां मनतं योगिनां मध्ये सवेमूतानुकम्पी श्रेष्ठ इत्याह-- 
आत्मौपम्येनेति । आत्मपम्येन खपतादद्येन यथा मम पुखं प्रियं दुःखं चाप्रियं 
तथाऽन्येषामपीति स्वज पमं पदयन्पुखमेव सर्वेषां यो वज्छति न तु कस्यापि दुःखं 
स योगी श्रेष्ठो ममामिमत इत्यथः ॥ ३२ ॥ 

प० री०-रउक्तमथमाक्षिषन्- 

अर्जुन उवाच- 
क कः पै नि 

याञ्य यास्या प्राक्तः साम्येन मधुसूदन ॥ 
एतस्याहं न पश्यामि चञ्चरुखास्सिथतिं स्थिराम्॥२२॥ 

योऽयं सवेपतमदृ्टिलक्षणः परमो योगः साम्येन समत्वेन चित्तगतानां रागद्वेषा- 
दीनां विषमरृषटिेतूनां निराकरणेन त्वया सरवज्ञनेश्वरेणोक्तः, हे मधुपूदन सपैवेदिकपत- 
प्रदायप्रवतक, एतस्य त्वदुक्तस्य सर्वमनोदृत्तिनिरोधलक्षणस्य योगस्य स्थितिं त्रियमा- 
नतां स्थिरां दीषैकाखनुवतिनीं न परयामि न प्ंमावयामि अहमस्मद्धिषोऽन्यो वा 
योगाम्याप्तनिपुणः । कस्मान्न संमावयप्चि तत्राऽऽह--चश्चटत्वात्, मनप्त इतिं 
शेषः ॥ ६३ ॥ 

श्री° दी °-उक्तरक्षणस्य योगस्यापमवं मन्वानः--अर्ुन उवाच योऽय- 

१क., छ, सदैदा । 



[ अ०६ा०३१] श्रीपद्धगव्मीता । २२३ 

मिति । पाभ्येन मनपो छयविक्षेषशुन्यतया केवटात्माकारावस्थानेन योऽयं योगस्त्वया 
प्रोक्त एतस्य योगस्य स्थिरां दीका स्थितिं न पद्यामि मनपतश्चश्रलत्वात् ॥ १३ ॥ 

भे [न् [१ (कम 

म० दी०-पवेाकप्रपिद्धत्वेन तदेव चञ्चटत्वमपपादयति-- 

चञ्चटं हि मनः कृष्ण प्रमाथि वख्यद्टम् ॥ 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोि सुदुष्करम् ॥ २४ ॥ 

चश्चरमत्यथ चं पदा चनस्वमावं मनः, हि प्रसिद्धमेवैतत् । भक्तानां पापादि 
दोषान्सवथा निवारथितुमशक्यानपि कृषति निवारयति तेषरमेव सर्मथा प्रापुमशक्या- 
नपि पुरुषा्ानाकरषति प्रापयतीति वा कृष्णः । तेन रूपेण सेमोधयन्डुनि वारमपि चित्त 

५ 

१ क क चाश्वस्य निवायं दुष्प्रापमपि समाधिसुषं स्मेव प्रापाथेतुं शक्तोषीति पूचयति । न 
केवटमल्य्थ चश्वटं किं तु प्रमाथि, शरीरमिन्धियाणि च प्रमथितुं क्षोमधितुं शीट य्य 
7त्, क्षोभकतया शरीरेन्दरियपघातस्य विवशताहैतुरित्य्थः । किं च बद्वत्, अभिप्र 
ताद्विषयात्केनाप्युपायेन निवारथितुमशक्यम्। किं च हठं विषयवाप्नापहल्ानु्युततया 
मेत्तमशक्यम् । तन्तुनागवदच्छे्यमिति माष्ये । तन्तुनागो नागपाशः । ताश्तनीति 
गुजरादौ प्रसिद्धो महाहृदनिवाप्री जन्तुविशेषो वा | तस्यातिदृदतया बख्वतो बख्वत्तया 
प्रमाथिनः प्रमाथितयाऽतिचश्चरप्य महामत्तवनगजस्येव मनप्ो निग्रहं निरों 
निवृततिकतयाऽवस्थानं सुदृष्करं सर्मैथा कतुमदाक्यमहं मन्ये, वायोरिव । 
यथाऽऽकारो दोधूयमानस्य वायोर्िशचरतव संपाद्य निरोधनमशक्यं तद्र 
दित्यथेः । अयं मावः--जतिऽपरि तच्छत्ताने प्रारव्धकमेभोगाय जीवतः 
परुषस्य कतत्वमोक्तृत्वपुखहुःखरागद्ेषादिटक्षणन्रित्तधमंः ह्ेशहेतुत्वाह्मधितानु- 
वृत्याऽपि बन्धो मवति । चित्तवृत्तिनिरोधरूपेण तु योगेन तस्य निवारणं 
नीवन्मक्तिरित्युच्यते । यस्याः पपादनेन स योगी परमो मत इत्युक्तम् । तत्रेदमु- 
च्यते--बन्धः कं साक्षिणो निवार्यते कफं वा चित्तात् , नाऽऽद्यस्तच्वन्ञानेनेव साक्षिणो 
बन्धस्य निवारितत्वात् । न द्वितीयः स्वमावविपर्ययायोगात्, विरोधिपद्धवाच । न 
हि नछादाद्रैत्वमरवोष्णत्वं निवारयितुं शक्यते “ प्रतिक्षणपरिणामिनो हि मावा ऋते 
चितिशक्तेः '› इतिन्यायेन प्रतिक्षणपरिणामस्वमावत्वाचित्तस्य । प्रारन्यमोगेन च 
कर्मणा कृत्लाग्िातत्कायनाशने प्रवृत्तस्य तच्न्ञानस्यापि प्रतिबन्धं कृतवा स्वफट- 
दानाय देहेन्दियादिकमवस्थापितम् । न च कर्मणा स्वफट्पुखटुःखादिभोगधित्तवृत्ति- 
भिर्विना संपादयितुं शक्यते । तस्मायद्यपि स्वामाविकानामपि चित्तपरिणामानां कर्थ- 
चिदयोगेनाभिमवः शक्येत क्रु तथाऽपि त्छन्तानादिव योगादपि प्रारन्फट्स्य कमणः 
प्राचद्यादवरयमाविनि चित्तस्य चाञ्चल्थे योगेन तनिवारणमङ्क्यमहं स्वाबोधादेव 

१ क्र, ज, "हं स्वब्रो। 



२२४ पधमदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिङ्रतदीकाम्यां समेता--] अण^्छे०३५1 

मन्ये । तप्मादनुपपत्नमेतदत्मीपस्येन सव्र प्तमदर्ी परमो योगी मत इलनुन- 

स्याऽऽसषपः ॥ ३९४ ॥ 
श्री० टी ०---एतत्सुटयति--चश्चछमिति । चश्चरं खमविनेव चपलम् । कं च 

प्रमाय प्रमथनशीरं देहेन्दियक्षोमकमित्यथः । किं च ब्वद्धिवारेणापि जतुमशक्यम् । 

किंच षदं विषयवासनानुबद्धतया दर्मेदम् ¡ अता यथाऽऽकाशे दोधूयमानस्य 

पायोः कम्मादिष निरोधनमक्षक्यं तथा तस्य मनोऽपि निग्रहं निरं सुदुष्करं सर्वथा 

कतुमशक्यं मन्ये ॥ ३४ ॥ 
प० दी०-तमिममाक्षपं परिहरन- 

श्रीमगवानवाच- 
असंशयं महाबाहो मनो दुनिग्रहं चरम् ॥ 

अभ्याप्रन त॒ कान्तेय वराग्येण च ग्रृद्यतें ॥ ३५ ॥ 
सम्थज्निरितं ते चित्तचेष्टितं मनो निग्रहीतुं शक्ष्यपीतिं हेतोषेण सेबोषयति हे 

महाबाहो महान्तो साक्षानमहद्रवेनापे रह कतप्रहरणौ बाहू यस्येति निरतिशययमू- 
त्क सचयति । प्रारव्थकप्राबल्यादप॑यतात्मना दुनिग्रहं इःतेनापि निपरहीतुमश्- 
क्यम् । प्रमाथि बख्वद्ृदमिति विरोषणत्रयं पिण्डीक्ृलेतदक्तम् । चरं स्वमावचश्चठं ` 
पन दलपंशयं नाप्येव सद्योऽत्र सल्यमेवेतद वी षीलर्थः ! एवं सलयपि सेयतात्मनां 

समाधिमात्रोपायेन योगिनाऽभ्यातेन वैराग्येण च गृह्यत निगृह्यते पववृत्तिगून्यं 
करियते तन्मन इलर्थः | अनिग्रहीतुरप्तयतात्मनः पकाशात्संयतात्मनो निग्रहीतु्विशेष- 
द्योतनाय तुशब्दः । मनोनिग्रहेऽम्यापैराग्ययोः समूच्चयतरोधनाय चशब्दः । हे 

केन्तियेति पिवरष्वसृप्रस्वमव्यं मया पुसी कम्य इति सेहंबन्धमूचनेनाऽऽशाप्त- 
ति । अत्र प्रथमान चित्तस्य हठनिग्रहो न समवतैति द्वितीयार्धेन तु कमनिप्रदः 
संमवतीत्युक्तम् । द्विविधो हि मन्तो निग्रहः--हठेन कमेण च । तत्र चक्षुःश्रोत्रा- 
दीनि ज्ञनेद्धियाणि वाक्पाण्यादीनि कर्मन्ियाणि च तद्रोखकमायोपरोधेन हटानिगृ 

ते 1 तद्दृष्टान्तेन मनोऽपि हठेन निग्रहीष्यामीति मदस्य भानितिर्मवति । न च तया 
निग्रहीतुं शक्यते तद्रोखकस्य ददयकमरस्य निरोदघमश्क्यत्वात् । अत एव च क्रम- 
निग्रह एव युक्तसदेतद्धगवान्वपिष्ठ आह- 

^ उप्विर्योपविरयव चित्तज्ञेन मदमहुः । 
न शक्यते मनो जेतुं विना युक्तिमनिद्दिताम् ॥ 
अद्कुरेन विना मत्तो यथा दुष्टमतङ्गजः । 
अध्यात्मविद्याधिगमः साघरसंगम एव च ॥ 

१ ख, क्ष, नाऽतिमा' । घ, नाऽपिमा । ज, ना धीमा । २ न्न, योगेना"। 



[अ०६श्भ ०३५] भ्रीपद्धगवद्रीता । २२९ 

वाप्तनापपरित्यागः प्राणस्सन्दनिरोधनम् । 
एतास युक्तयः पृष्टाः सनित चित्तजये किंड ॥ 
सतीषु युक्तिष्वेताप्रु हठान्नियमयाति ये । 

क # द् क चेतस्ते दीपमुतमृन्य विनिघ्न्ति तमोऽञ्जनैः "' इति ॥ 
नेमनिग्रहे चाध्यात्मवि्ाधिगम एक उपायः । प्ता हि दरयस्य मिथ्यात्वं दग्स्तु- 

मश्च परमाथेसत्यपरमानन्दखप्रकाशत्वे बोधयति । तथा च स््येतन्मनः गोचरेषु 
रेषु मिथ्यात्वेन प्रयोजनामावं प्रयोजनवति च प्रमार्थप्त्यपरमानन्दरूपे दषस्तुनि 
खप्रकाशत्वेन खागोचरत्वं॒॑बुद्ष्वा निरिन्धनायिवत्स्वयमेवोपदाम्यति । यस्तु 
योपितमपि तत्वं न सम्यग्ुष्यते यो वा विस्मरति तयोः स्राधुपंगम एवोपायः । 
साधवो हि पूनः पुनर्वौषयन्ति स्मारयन्ति च । यस्तु विद्यामदादिदर्वाप्तनया पीञ्य- 
मानो न साधूननुवतितुमुत्पहते तस्य पूर्वोक्तविवेकेन वाप्तनापरिलयाग एवोषयः । यतु 
वाप्तनानामतिप्राबद्यात्तास्त्यक्त न शक्रोति तस्य प्राणस्यन्दनिरोष एवेपायः । प्राणरप- 
न्दवापतनयोश्चित्तपररकत्वात्तयोनिरोषे चित्तशानितिरपपद्यते । तदेतदाह ष एव- 

«५ द्व बीजे चित्तवृक्षस्य प्राणसपन्दनवाप्तने । 
एकस्मिश्च तयोः क्षीणे क्षिप्रं द्रे अपि नरयतः ॥ 
प्राणायामदढाम्ाततुकं्ा च गुरुदत्तया । 
आप्तनारानयोभेन प्राणस्पन्दो निरष्यते ॥ 
अपतङ्ग्यवह।रित्वाद्धवमावनवमेनात् । 
शरीरनाक्षदश्चित्वाद्वासना न प्रवतेते ॥ 
वाप्तनाप्रपरित्यागाचित्तं गच्छत्यचित्तताम् । 

प्राणक्पन्दनिरोधाच्च यथेच्छसि तथा कुर ॥ 
एतावन्मात्रकं मन्ये पं चित्तस्य राघव । 
यद्धवनं वस्तुनोऽन्तवैस्तुत्वेन रपेन च ॥ 
यदा न भाव्यते किचेद्धेयोपादेयरूपि यत् । 
स्थीयते सकलं स्यक्त्वा तदा चित्ते न जायते । 
अवाप्तनत्वात्ततं यदा न मनुते मनः । 
अमनस्ता तदोदेति परमास्मपदप्रदा ' इति ॥ 

अत्र द्वावेवोपायो प्येवसतितौ प्राणसन्दनिरोधाथेमम्याप्तः, वाप्तनापरियागाथ च 

यैराभ्यमिति । साधुसेगमाध्यात्मवियायिगमौ व्म्याप्तैराग्धोपपादकतयाऽन्यथासिद्धो 
तयेरेवान्तभवतः । अत एव मगवताऽम्यापेन वैराग्येण चेति द्वयमेवोक्तम् । अत एवं 

९९ 

काका ीणीी
 

$ ज, "यत्पद । 



२२६ मधुसूदनसरसतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ ०६ ०३५] 

मगवान्पतञ्ञलिरपूत्रयत्--“ अम्याप्रवैराग्याम्यां तन्निरोधः '” इति । ताप्तां प्रागुक्तानां 
परमाणविपर्ययविकस्पनिद्रसमृतिरूपेण पच्चविधानायनन्तानामापुरत्वन इष्टानां देवले- 
नङ्विष्टानामपि वृत्तीनां सवापतामपि निरोधो निरिन्धनधिवहुपरमाल्यः परिणामोऽ- 
म्यापेन वैराग्येण च समुचितेन मवति । तदुक्तं योगमाप्ये -- चित्तनदी नामोमयतो- 
वाहिनी वहति कल्याणाय वहति पापाय च । तत्र या कैवल्यप्रामारा विवेकनिन्ना 
सा कल्याणवहा । या त्वविवेकनिन्ना संपतारप्राममारा पा पापवहा । तत्र वैराग्येण 
विषयस्रोतः खिद क्रियते | विवेकदैनाम्यापेन च कस्याणल्लोत उद्याय्यते, इत्यु- 
भयाधीनधित्तवृत्तिनिरोष इति । प्रागमारनिन्नपदे £ तदा विवेकनिस्नं केवल्यप्रामारं 
चित्तम् ” इव्त व्याख्याते । यथा तीत्ेगोपेतं॑नदीप्रवाहं सेतुबन्धेन निवार्य 
कुर्याप्रणयनेन क्षेत्रामिमुखं तियैक्प्रवाहान्तरमुत्पायते तथा वैराग्येण चित्तता विष- 
यपरवाहं निवार्य समाध्यम्यातैन प्रशान्तवाहिता संपा्यत इति द्वारमेदात्समुचचय एव, 
एकद्रारत्वे हि ब्रीहियववद्विकल्पः स्यादिति । मच्रनपदेवताध्यानदीनां क्रियारूषणा- 
मावत्तिछक्षणोऽम्याप्तः सेमवति । स्वेव्यापारोपरमस्य तु स्मपरेः को नामाम्याप्त इति 
शङ्कां निवारयितुमभ्यापतं सूत्रयति स्म ५ तत्र स्थितौ यलोऽम्याप्रः ” इति । तत्र 
खर्पावस्थिे द्रष्टरि रुद्धे चिद्रासनि चित्तस्यावृत्तिकस्य प्रशान्तवाहितारूपा निश्च- 
छतस्थितिस्तदथं यत्नो मानप्त॒ उत्साहः खमावचाश्चस्याहहिष्प्रवाहशीटं चित्त 
पवेथा निरोत्स्यामीत्वेवविषः । प अवत्यमानोऽम्याप्त उच्यते । “प्र तु दीधकाट- 
नेरन्र्थपत्कारातिवितो ददपूमिः '” अर्निरवहेन दीर्यकापेवितो विच्छेदामवेन निरन्त- 
रापिवितः सत्कारेण श्रद्धातिशयेन चाऽऽपेवितः । पोऽम्यामरो ददमपरिविषयपुखवापत- 
नया चाटयितुमशक्यो मवति । अदीघंकाछ्त्वे दीर्धैकारुतवेऽपि विच्छिद्य विच्छ 
सेवने श्रद्धातिशयामावे च छयविक्षिपकपषायघुखासखादानामपरिहारे ब्युत्थानपेस्काप्रा- 
वस्याद्ददमूमिरभ्याप्तः फट्यय न स्यादिति चयमुपात्तम् । वैरग्यं तु द्विविधमपरं परं 
च । यतमानपृज्ञाव्यतिरेकपेकञकेन्दियपंन्तावशीकारपंक्ञामेरैरपरं चतुरौ । तत पूर्व 
मूमिजयेनोत्तरमूमिपादनविवक्षया चतुधमेवामूत्रयत्--“दृष्टानुशरविकविषयवितृप्णस्य 
वशीकारपत्नावैराग्यम् " इति । चियोऽनं पन्मेश्र्यमिलयादयो दषा विषयाः । खर्मो 
विदेहता प्रङृतिख्य इत्यादयो वैदिकत्वेनाऽऽनुध्रविका विपयाप्तपूभयविषेप्वपि सया- 
मेव तृष्णायां विवेकृतारतम्येन यतमानादिजयं मवति | अत्र जगति किं सारं किम- 
सारमिति गुरुदाखराम्यां ज्ञास्यामैत्युचोगो यतमानम् । स्वचित्ते -पतरविद्यमानदोषाणां 
मध्येऽम्बस्वमानविवेकेनेते पका एतेऽवशिष्ठा इति चिकित्सकय्टिविचनं व्यतिरेकः । 
ृ्टानुश्विकविषयप्रवृत्तहःखात्मत्ववोधेन बहिरिन्दियपरर्तिमननयन्त्या जपि तृष्णाया 
प 

१ ग. ढ, छ. च, पानं मैथुनमै' । > ग, "करित्सावशाद्िः । ड, छ, ज, "कित्सावः । 



[ अ०६के०२६ | श्रीपद्धगवद्रीता । २२७ 

ओतसुक्यमत्रेण मनस्यवस्थानमेकेन्दियम् । मनस्यपि तष्णाशाम्यत्वेन सर्पथा वैतष्ण्यं 
तृष्णाविरोधिनी चित्तवृतिज्ञोनप्रपतादसूपा वकीकारपंज्ञा वैराग्यं सप्ज्नातस्य पमाधे- 
रन्तरङ्गं साधनमपप्रज्ञातस्य तु बहिरङ्गम् । तप्य त्वन्तरङ्पाधनं परमेव वैराग्यम् । 
तचापूत्रयत् -“ तत्परं पुरषर्यतिगुणवेतृष्ण्यम् ” इति । पंप्र्तातप्तमाधिषासरेन गुण- 
त्रयातकरात्मधानाद्विविक्तस्य पुरुषस्य स्याति; पताक्षात्कार उत्पद्यते } ततश्वादरेषगृण- 
प्रयम्यवहरेषु वैतृष्ण्यं यद्धवति तत्परं शरेष्ठं फटमृतं वैराग्यम् । तत्परिपाकनिमित्ताच 
चित्तोपश्चमपसिपाकादविटम्बेन कैवल्यमिति ॥ ९९ ॥ 

श्री ° दी ०--तटूक्त चश्चटत्वादिकमङगीङृत्थेव मनोनिग्रहोपाय श्रीमगवानुवाच-- 
असदायमिति । चच्चरत्वादिना मने निरोद्ुमश्षक्यमिति यद्रदपि एतनिःसंशयमेव) 
तथाऽपि ठँ अम्यातेन परमातमाकारपरत्ययावृत्या विषयवैतृष्ण्येन च गृह्यते निगृह्यते, 
अभ्यासेन ल्यप्रतिबन्धद्वैरा्येण च वि्िपप्रतिबन्धादुपरतवृत्तिकं सत्परमात्माकरिण 
परिणतं तिष्ठतीलथः । तदुक्तं योगशाक्चे- 

५५ मनप वृत्तिशुन्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः। 
ऽपप्रन्ञातनामाऽपो प्माधिरमिधीयते” इति ॥ ६९ ॥ 

प० ० यन्त त्वमवोचः प्रारन्धमोगेन कमणा तछनज्ञानादपि प्रबेन खफ- 

ठदानाय मनत वृत्तिपत्पा्यमानघ्ु कथं तापं निरोधः कर्तु शक्य इति तत्रोच्यते-- 

अभेयतासना यो दुष्प्राप इति मे मततिः ॥ 
वश्यासना तु यतता शक्योअाप्तुमुपायतः ॥ २६॥ 

उलननेऽपि त्वपताक्षात्कारे वेदान्तम्यार्यानादिव्याप्तङ्गादारस्यादिदषद्राऽम्यापत- 

वैराग्याभ्यां न यतो निरुद्ध आत्माऽन्तःकरणे येन तेनाप्तयतात्मना तच्वपताक्षात्कार्- 

वताऽपि योमो मनेवृत्तिनियेधो दुष्प्रापो दुःखेनापि प्रं न राक्यते प्रारव्धकमह 

ताचित्तचाश्चस्यादिति चेत्त्वं वदति तत्र मे मतिमेम पंमतित्तत्तथवेलथः । केन ता 

प्राप्यते, उच्यते--वदयात्मना तु` वैरग्यपरिपाकेन(ण) वासतनक्षये सति वयः 

साधनो विषयपारतन्पदुन्य आत्माञन्तःकरणे यस्य तेन । तुशठ [ऽपरंयतात्मनो 

वेटक्षण्यदोतनार्भोऽवधारणार्थो वा । एतादशेनपि यतता यतमानेन वेराम्येण वषि 

यसरोतःविष्ठीकरणेऽप्यासस्तोतरद्धाटनाथमस्यापं प्रागुक्तं दवेता यागः प्वैचित्तवृ 

ततिनिरोधः शक्योऽवापं चित्तचाश्चस्यनिमित्तनि प्रारन्धकमण्यप्यमिमूय प्रां शक्यः । 

कथमतिबल्वतामारन्धमोगानां क्मेणाममिमवः, उतच्यते-उपायत उपायात् । उपायः 

परुषकारसस छोकिकष्य वैकस्य वा प्रारव्धकमपिक्षया प्राबल्यात् । अन्यथा छाकि- 

१क्. घ्. ज, तु विषयाचिन्तनपृवेकमभ्याः । 



२२८ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[ भ°६ो*३६) 
(न 

कानां कृष्यादिप्रयत्नस्य वैदिकानां ्योतिष्टोमादिप्रयत्नस्य च वैयरथ्यापत्तेः । सर्वत्र 
परारव्यकरमप्दसच्वविकश्पप्रासाव्पारब्धकर्मपसचे तत एव फटप्रापतेः क पौरुषेण प्रयत्नेन; 
तदप्त्वे तु प्रवेथा फलाप्तेमवात्कि तेनेति । अथ कर्मणः स्वयमदृष्टरूपस्य दृष्टप्ाधन- 
पंपत्तिम्यतिरेकेण फषजननाप्मर्थत्वादपेधितः कृष्यादौ पुरुषप्रयत्न इति चेत् योगा. 
म्यापेऽपे समं समाधानं तत्स्ाध्याया जीवन्मुक्तेरपि सुखातिरायदूपत्वेन प्रारव्धकम- 
फलान्तरमावात्। अथवा यथा प्रारन्धफछ कमे तच्ज्ञानासवटमिति कल्प्यते दष्टत्वात्, 
तथा तस्मादपि कर्मणो योगाम्याप्तः प्रबहोऽस्त॒ शाद्ीयस्य प्रयत्नस्य सर्वत्र ततः 
प्रावस्यदर्शीनात् 1 तथा चाऽऽह मगवान्वतिष्ठः- 

¢ सवैमेवेह हि सदा ंसरे रपरनन्दन । 
सम्यवप्रयुक्तात्परवेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ 
उच्छास शातं चेति परुषं द्विविधं स्मृतम् । 
तत्रोच्छाख्रमनथौय परमार्थाय शा्धितम् ” ॥ 

उच्छा शाच्चप्रतिषिद्धमनर्थाय नरकाय । शाद्धितं शाच्विहितमन्तःकरणशुद्धि- 
द्वारा परमार्थाय चतर्प्वयु परमाय मोक्षाय । 

८८ शुमाशुमाम्यां मागाम्यां वहन्ती वाप्नना सरित् । 
पौरुषेण प्रयतनेन योजनीया शमे पयि | 
अशुभेषु समाविष्टं शुभेप्वेवावतारय । 
स्वमनः पुरषार्थन बेन विनां वर् ॥ 
दरागम्याप्तवश्चा्याति यदा ते वाप्ननोदयम् । 
तदाऽम्याप्तस्य साफल्यं विद्धि त्वमरिमदेन " ॥ 

वाप्नना श्ुमेति शेषः । 

^ संदिग्धायामपि शे शुमामेव समाहर । 
शुभायां वा्ननवृद्धो तात दोषो न कश्चन ॥ 
अव्युत्पन्नमना यववद्धवानन्ञाततत्पदः | 
गुरुशाखप्रमाणेस्त्वं निर्णीतं तावदाचर ॥ 
ततः पक्वकषायेण नूनं विन्ञातवस्तुना । 
शुमोऽप्यक्तो स्वया त्याज्यो वाप्तनोधो निरोधिना '” इति ॥ 

तप्मात्साक्षिगतप्य संप्ारस्याविवेकनिनन्धनस्य विवेकपाक्षात्कारादपनयेऽपि प्रार- 
व्यकर्मपर्यवस्यापितस्य चित्तस्य स्वाभाविकीनामपि वृत्तीनां योगाम्थाप्तप्रयत्नेनापनयं 
सति जीवन्मुक्तः परमो योगी । चित्तवृत्तिनिरोधामवे तु तच्वज्ञानवानप्यपरमो योगीति 

व 

तनिद्धमु । अवशिष्टं जीवन्ुक्तिविकेके सविसतरमनुपेधेयम् ॥ ६६ ॥ 



[० ६ शने° ३५] श्रीपद्धगवह्यीता । २२९ 

भरी ° दी ०--एतावांस्तिह निश्चय इत्याह--असंयतात्मनेति । उक्तप्रकरे- 
णाम्याप्तैरग्याम्याम्ंयत आला चित्तं यस्य तेन पुरुेणायं योगो दुष्प्रापः प्राप्तुम- 
शक्यः । अम्यापतवैरागयाम्यां वद्यो वक्षवती, आत्मा चित्तं यस्य तेन पुरुषेण पुनश्च 
नेनेवोपायेन प्रयलं कुर्वता योगः प्रां हक्य: ॥ ६६ ॥ 

म० टी०--एवं प्राक्तनेन मन्थनोत्पच्नतत््ज्ञानोऽनुत्पन्जीवन्मुक्तिरपरमो योगी 
मतः । उतपन्नतच्चज्ञान उत्पन्ननीबन्मुक्तिस्नु परमो योगी मत इत्युक्तम्  तयोरुमयो- 
रपि ज्ञानादज्ञाननाशेऽपि यावस्प्रारब्यमोगे कमं देहेन्दियसंवातावस्थानातपारन्धभोग- 
कमौपाये च वतैमानदेहेन्दियसंघातापायातुनरूसादकामावाद्विदेहफैव्यं प्रति काऽपि 
नास््याशङ्का । यस्तु प्रकृतकमेमिरञ्यविविदिषापर्यन्तचित्तशुद्धिः कत॑काथत्वात्स- 
षाणि कमीणि परित्यज्य प्रा्तपरमहंपरित्रानकमावः परमहं्तपरिराजकमा- 
त्मपताक्षाक्तारेण जीवन्मुक्तं परप्रबोधनदक्षं गुरुमुपपृल्य ततो वेदाममहावा- 
क्योपदेशं प्राप्य तवाप्रमावनाविपरीतमावनास्यप्रतिबन्धनिरापायाथातो बहज्ञि 
ज्ञपेत्यायनावृक्तिः शब्दादित्यन्तया चतुटेक्षणमीमांप्तया श्रवणमनननिदिध्याप्तनानि 
गुरपरादात्कतमारमते स श्रदधानोऽपे सन्नायुषोऽद्पतेनाल्पप्रयत्त्वादलब्धज्ञान- 
परिपाकः श्रवणमनननिदिध्याप्तनेषु क्रियमाणेष्वेव मध्ये भ्यापद्यते । स ज्ञानपरिपाक- 
दून्यत्वेनानषटज्ञानो न मुच्यते, नाप्युपाप्नाप्तहितकर्मफलं देवोकमनुमव्य्िरादि- 
मर्गेण, नापि केवछ्कर्मफठं पितृद्योकमनुमवति धूमादिमगेण, कर्मणामुपापनानां च 
ल्यक्तत्वात् । अत एतादृशो योगथ्रष्टः कीयदिमावेन कष्टं गतिमियादज्ञतवे सति 
देवयानपितृयान(ग)मागांपेबन्धिखद्रणीश्रमाचारभ्ष्टवदथवा कृष्टं गतिं नेयात्, 
शाश्निन्दितकर्मयुन्यत्वाद्वामदेववदितिप्तशयपयीकुटमनाः-- 

अरुन उवाच- 

अयतिः श्रद्योपेती योगचङितमानसः ॥ _ 
जप्राप्य योगरसपिदि कां गति कृष्ण गच्छति ॥२७] 

यति्नशीलः। अस्प नञ्, अछ्वणा यवागृूरिलयादिवत्, अयतिरस्पयलः, श्रद्धया 
गुरुषेदान्तवाक्येषु विश्वापुद्धिरूपयोपेतो युक्तः । श्रद्धा च स्वपह्चरितानां शमादी- 
नामुपरक्षणे “ शान्तो दान्त उपरतसितिधुः श्रद्धानितो मूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं 
परयति '› इति श्तेः । तेन निलानित्यक्सतुविवेक इदहामुत्रमोगविरागः श्मदमोपर- 

१ ग. €, अ, प्राक्तनक' । क. ध. छ, ज, प्राकृत" । २ क. घ. इ. च. जं, ज. "तंकरत्वाः । 
ख, छ, इ, 'तुकरणत्वा"। ३ ख. ग. इ, च. ्रद्राचित्तो । ध, समाहितो । च, छ, ज, ्रद्धावित्तो । 



२३० मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समता-[अ०६श्नो०३८] 
द क 

तितितिकषाश्रद्धादिषपन्मूमृधुता वेतिप्ाघनचतुष्टयस॑पत्नो गुरमुपपृत्य वेदान्तवाक्यश्र- 
वणादि कवेन्नपि परमायुपोऽल्पत्वेन मरणकाले चेन्द्रियाणां व्याकुरुत्वेन साघनानुष्ठा- 
नाप्॑मवाचोगाचचहितिमानप्तो योगच्छरवणारिपरिपाकरञ्यजन्मनस्तच्वपरा्षात्काराच- 
छितं तत्फटमप्रापतं मानपरं यस्य स योगानिष्पस्येवाप्राप्य योगपपतिद्धि तचखन्ञाननि- 
मित्तामन्ञानतत्कार्यनिवृत्तिमपुनराघृ्तिषहितामप्राप्यातत्चज्ञ एव मृतः पन्कां गति हे 
कष्ण गच्छति पगातं दुर्मतिं वा, कर्मणां परत्यागाञ्ज्ञानस्य चानुपप्तेः शाश्लोक्तमो- 
्षप्ाधनानृष्ठायित्वाच्छाल्लगितकमेशुन्यत्वाचच ॥ ६७ ॥ 

भ्री० दी०--अस्यापतवैराग्यामावेन कथचिदप्राप्त्म्यम््तानः किं फल्माम्रो- 
तीति अजुन उवाच--अयतिरिति। प्रथमे श्रद्धयेपित एव योगे प्रवृत्तो न तु मिथ्या- 
चारतया, ततः परं तु अयति सम्यग्यतते शिथिराम्याप्न इयथः । तथा योगाचचितं 
मानपतं विषयप्रवणं चित्तं यस्य मन्दवैराग्य इयर्थः । एवमम्याप्तवैराग्यश्ेयिद्याद्योगस्य 
पंिद्धि फठं ्ञानमप्राप्य कां गति प्रप्नोति ॥ ३७ ॥ 

मण दी०- एतदेव संशयबीनं विवृणेति- 

कचितीोभयविभ्रषटश्छिननाभ्रमिव नश्यति ॥ 
अप्रतिष्ठा महाबहो विमूढं ब्रह्मणः पथि ॥ ३८ ॥ 

केच्चिरिति सरामिछपप्रशचे । हे महाबाहो महान्तः सरवैषां मक्तानां सर्वोपद्रवनिवारणस- 
मर्था पुरषा्थचतुष्टयदानप्तमथी वा चत्वारो बाहवो यस्येति प्रञ्ननिमित्तकोधामावस्तदु- 
तरदानप हिष्णुत्वं च पूचितम्। ब्रह्मणः पथि ब्रह्प्रा्तिमारगँ ज्ञाने विमूढो विचित्तः, अनुत्प- 
न्नत्रह्मत्मैवयपताक्षात्कार इति यावत्| अप्रतिष्ठो देवयानपितृयान(ण)मागगमनहेतुम्यामु- 

पाप्तनाकरमेम्यां प्रतिष्ठाम्यां साधनाम्यां रहितः परोपाप्तनानां प्वैषां कर्मणां परि्यागात् । 
एतादश्च उमयविभरष्टः कममागार्ज्ञानमागाच विथरष्टञ््छि्ा्मिव वायुना छिन्नं विश- 
कलित पर्वस्मानेघाद्धषटमृत्तरं मेघमप्राठमभरं यथा वृष्ठयेग्यं सदन्तराड एव नदयति तथा 
योगमरष्टोऽपि पूर्वप्माकरममागादिच्छितन उत्तरं च ज्ञानमा्ममप्राप्ठोऽन्तराट एव नयति 
कर्मफलं ज्ञानफठं च ठब्धुमयेग्यो न किमिति प्रश्चाथैः। एतेन ज्ञानकरमैपमुचयो निरा- 
कृतः । एतसिम्हि पक्षे ज्ञानफटारमेऽपि कमेफरलाभंभवेनो मयविथष्टत्वाप्ंमवात् । 
न च तस्य करम्मनेऽपि फलकामनात्यागात्तत्फटधशचवचनमवकल्पत इति वाच्यं 
तिष्कामाना(णा)मपि कर्मणां फटपद्धावस्याऽऽपरसम्बवचनायुराहरणेन बहुशः प्रतिपा- 
दितत्वात् । तसाचवैकमेत्यागिनं प्र्ेवायं प्रश्नः, अनथेप्र्षिदङ्कायास्त्रैव सेम- 
तात् ॥ ३६८ ॥ 
क 

१ स्न, "दासैः । 



[ अणको०२९-.०] श्रीपद्धगवह्रीता। २६११ 

श्री० दी ०--प्रभ्ामिप्रायं ितृणोति--कशिदिति । कर्मणामीश्वरेऽकषितितवादन- 
ुष्ठाना्च न तावत्कर्मफलं ख्ीदिकतं पराप्नोति योगानिषपत्तश्च न मोक्ष प्रप्नोति । एव- 
मुमयस्मा््टोऽपरतिषठो निराश्रयः | अत एव ब्रह्मणः प्राप्तयुपाये परथि मागे विमूढः 
सन्फचचित्कि नर्यति कि वा न नक्यतीत्यथः । नाशे दष्टान्तः--यथा छिन्नम पूरव. 
स्मादभरद्विश्छिष्टमधान्तरं चाप्राप्तं सन्मध्य एव विदीयते तद्रदिति ॥ २८॥ 

(0 म० ०--यथोपदरितप्ंशयापाकरणाय मगवन्तमन्तयामिणमर्थयते पर्धः-- 

एतन्मे संशयं इष्ण च्छेतुमहस्यरैषतः ॥ 
तट्न्यः संशयस्यास्य च्छत्ता न ह्युपपद्यते ॥ ३९ ॥ 

एतदेतं पूवोपदरितं मे मम संशयं हे कृष्ण च्छेतुमपनेतुमहस्यरोषतः संशयम 
धर्मादुच्छेदेन । मदन्यः कथिहपिर्वा देवो वा ॒त्वदीयमिमं तेशयमुच्छेत्स्यतीयाक्ष- 
ङ्याऽऽह-त्वदन्यः, वत्परमेश्वरात्पिन्ञाच्छाखकृतः परमगुरोः कारुणिकादन्योऽभीश्व. 
रत्वेनापर्वज्ञः कश्चिदपि देवो वाऽस्य योगथष्टपरटोकगतिविषयस्य संशयस्य च्छेत्ता 
समभ्यगुत्तरदानेन नाश्चयिता हि यस्मा्नोपपद्यते न संभवति तस्मात्वमेव प्रत्यक्षदशीं 
सवेस्य प्रमगुहः प्रशयमेतं मम च्छेत्तमहपीयथैः ॥ ६९ ॥ 

श्री ° दी०--त्वथेव पवै्ेनायं मम पेदेहो निरप्नीयः, व्वत्तोऽन्य॑सु संदेहनिव. 
वैको नासतीत्याह-एतनप इति । एतदेनं छेत्ता निवर्तकः । स्पष्टमन्यत् ॥ ३९ ॥ 

प° दी०--एवमजनस्य योगिनं प्रति नाशाशङ्कां परिहर्॒त्तरम्-- 

श्रीभगवानुवाच- 
^ + (क क _ क 

पथ ववह् नापत्र वनाचचस्तस्प विद्यत ॥ 

न हि कल्याणकृक्िद्ु्गतिं तात गच्छति ॥४०॥ 
उभयविष्टो योगी नयतीति कोऽथः । किमिह छेके शिष्टगहणीयो मवति 

वेदविहितकमलयागात्, यथा कथिदृच्छह्कः, किं वा परत्र निङ्ष्टं गति प्रेति । 
यथोक्तं श्रुत्या “ अयेतयोः पथोने कतरेणचन ते कीटाः पतङ्गा यदि दन्दशूकम् " 
इति । तथा चोक्तं मनुना--“ वान्ताश्यु्कामुखः प्रतो विप्रो धमात्लकाच्युतः 
हयादि । तदुमयमपि नेल्याह-हे पाथ नैवेह नामुत्र विनाशस्तख यथाशा कृपैः 
कर्म्न्याप्तस्य पपरतो विरक्तस्य गुरुपुपमृल्य वेदान्तश्रवणादि कुवंतोऽन्तराछे मृतस्य 
योगञष्टस्य विद्यते । उभयत्रापि तस्य विनाशो नास्तीत्यत्र हेतुमाह हि यस्मात्कस्या- 

[+भ क 4 णङच्छाखविहितकारी कथिदपि दुगेतिमिहाकीतिं परत्र च कीटादिरूपतां न गच्छति| 

१ क. "दिद्यध॑ः ॥ ३८ ॥ २ क, नन्यस्सेततसंर्' । 



२३२ पधुमूदनसरस्वतीभ्रीधरसामिहृतदीकाभ्यां समेता--[अ०६शने०५५] 

अथ तु पर्व्ष्ट एव पन्दगतिं न गच्छतीति किमु वक्तव्यमित्यर्थः । तनोत्यातमानं 
रूपेणेति परिता तत उच्यते । खाधिकेऽणि तत॒ एव तातो राक्षप्तवायप्तादिवत् । 
पितैव च पुत्रेण मवतीति पुत्रस्थानीयस्य शिष्यस्य ततिति पंमोधनं कृपातिशयम्- 
चनार्थम् । यदुक्तं योगभ्रष्टः कष्टां गतिं गच्छति अज्ञत्वे सतति देवयानपितृयान(ण)- 
मारगान्यतरापंबन्वित्वात्छपर्मध्ष्टवरिति, तदयुक्तम् , एतस्य देवयानमारमैवन्धित्वेन 
हेतोरिद्धतवात् । पश्च श्चिवि्यायां य इत्थं विदुर्ये चामी अरण्ये श्रद्धां प्तद्यमुपाप्तते 
तेऽधिरमिंमवन्तीत्यविरोषेण पञ्चा्चिविदामिवातत्कतूनां श्रद्धाप्रलयवतां मुमुूणामपि 
देवयानमार्गेण ब्रह्मरोकप्रापतिकथनात् । श्रवणादिपरायणध्य च योगभ्रष्टस्य श्रद्धायितो 

कि मूतवे्नेन श्रद्धायाः प्राप्तत्वात्, शान्तो दान्ति इत्यनेन चानृतभाषणरूपवाण्यापारनि- 
भ, 

रोधरूपस्य पल्य ठन्धत्वात् । बहिरिन्दियाणामुच्छरहर्यापारनिरेषो हि दमः । 
योगशा चार्हिपापतव्यासतेयबरह्मचयापारहा यमा इति योगाङ्गतवेनोक्तत्वात् । यदि 
तु सत्यशब्देन बरहयवोच्यते तदाऽपि न क्षतिः, वेदान्तश्रवणादिरमि सत्यत्रह्माचिन्तनस- 

-पतवात् । अततकरतुत्वेऽपि च पश्चा्चिविदामिव ब्रह्महोकप्राधिप्तमवात् । तथाच स्मृतिः 
५८ सन्याप्ताद्रह्मणः स्थानम् ?› इति । तथा प्राल्यहिक्वेदान्तवाक्यविचारस्यापि कृच्छर - 
शीतिफटतुस्यफटत्ं स्मयते । एवं च संन्यापश्रद्धापत्यत्रह्मविचाराणामन्यतमस्यापि 

। क, 

बहमलोकप्रातिप्ताषनत्वात्समुद्ितानां तेषां तत्साधनत्वं किं चित्रम् । अत एष सवैपुजृ- 
तरूपत्वं योगिचरितस्य तैत्तिरीया आमनन्ति « तैस्येवं विदुषो यज्ञस्य ” इत्यादिना | 
स्मयते च- । 

« सातं तेन प्तम्ततीथप्तिठे सवांऽपि दत्ताऽवनि- 
यज्ञानां च कृतं सहस्मसिदा देवाश संपूनिताः ॥ 
प्राच समुद्धताः खपितरखेलोक्यपूज्योऽप्यपो 
यस्य ब्रह्मविचारणे क्षणमपि स्थेयं मनः प्राप्ुयात् " इति ॥ ४० ॥ 

श्री ° री०-अत्रोत्तरं श्रीमगवानुवाच पार्थेति सर्पिशतुमिः--दृह रोके नाश 
उमयभ्रशात्पातिलम् । अमूत्र परलोके नाशो नरकप्राप्तिः । तदुमयं तस्य ना्त्येव । 
यतः कस्याणक्ृच्छुमकारी कश्चिदपि दुभेति न गच्छति । अयं च शुकाय श्रद्धया 

1. क» ५ [ने [1 

यागे प्रवृत्तत्वात् । तातेति शोकरीयोपराछयन्पंबोषयति ॥ ४० ॥ 

प° दी ०--तदेवं योगभ्रष्टस्य इमेन लोकद्वयेऽपि नाश्चामवे किं मवती- 
त्युच्यते-- 

१ ख. ग, च. छ, ज. श्रद्धावित्तो । छ. ज. श्रद्धाचित्तो । २ ग. "ते-दिने दिने च वेदा- 
न्तश्नरवणाद्धा्तसयुतात् । गुरुराश्रुषया रब्धाछकच्छशीतिफलं लभेत् । ए८। ३ क, ख. ग, घ्, इ, 
छ, ज. क्ष, न, तस्य हुवा एवं । | । 



[अ०६ो ० »१-४२] भ्रीपद्धगवद्रीता । २३६ 

प्राप्य पुण्यकृतां छोकानषिखा शाश्वतीः समाः ॥ 
गुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्र्टोऽभिजायते ॥ ९१ ॥ 

योगमामेपरृत्तः सवैकरमपतन्यापी वेदान्तश्रवणादि कृव्न्तराठे ्रियमाणः कश्चि- 
पर्वोपचितमोगवास्ननाप्रादुभावद्विषयेम्ः स्पृहयति । कश्चित्त॒ वेराग्यमावनादाव्यौत्र 

ह्यति । तयोः प्रथमः प्राप्य पुष्यक्तामरछमेधयाजिनां ठोकानविरादिमर्मेण ब्रह्म- 
रोकान् । एकस्मिन्तपि मोगममिभेदपिक्चया बहुवचनम् । तत्न चोषित्वा वाप्तमनमय 
शाश्वतीतरहयपरिमाणेनाक्षयाः समाः सवत्सरान्, तदन्ते रचीनां शुद्धानां श्रीमतां 
विूतिमतां महाराजचक्रवतिनां गेहे कुरे मोगवाप्नारोषपद्धावादनातश्चुननकादि- 
वद्योगभरष्टोऽमिजायते । मोमवासनाप्राबल्याद्रद्यलोकान्ते सैकर्मतन्यीपायोग्यो महा- 
राजो मवतीत्यथः ॥ ४१॥ 

श्री ° टी०--तरहि किमो प्रासोतीतयपेक्षायामाह प्राप्येति । पण्यकारिणाम- 
श्रमेधादियानिनां छोकान्प्राप्य तत्र शाश्वतीः पततमा वहूनपवत्परानुषित्वौ वापपखमन्- 
भूय शुचीनां सदाचाराणां श्रीमतां धनिनां गेहे योगथरष्टोऽमिनायते जन 

ह 

प्रस्राति ॥ ४१॥ 

पण टी०- द्वितीयं प्रति पक्षान्तरमाह- 

अथवा योगिनामेव कुरे भवति धीमताम् ॥ 
एतद्धि दरुमतरं के जन्म यदीदश्चम् ॥ ४२॥ 

श्रद्धवराग्यादिकस्याणयुणाधिक्ये तु मोगवास्ननाविरहात्पण्यक्रतां छोकानप्रप्येव 
योगिनामेव दद्राणं ब्राह्मणानां न तु श्रीमतां राज्ञां कले मवति धीमतां ब्रह्मविदा 
वताम् । एतेन योगिनामिति न कर्मग्रहणम् । यच्छरुचीनां श्रीमतां राज्ञां गृहे योम. 
भरष्टजन्म तदपि दुंममनेकपूक्रतपराध्यत्वान्मोक्षपयैवपायित्वाच्च । यत्तु शुचीनां 
दरिद्राणां ब्रह्मणानां ब्रह्मविद्यावतां कुरे जन्म, एतद्धि प्रपिद्धं श्ुकादिवत्, दुं 
मतरं दुरमादपि दुमे ङोके यद्रीदशं सवप्रमादकारणयु्यं जन्मेति द्वितीयः स्तूयते 

मिवाप्तनाङ्न्यत्वन प्वेकर्मप्तन्याप्ताहंत्वत् ॥ ४२ ॥ 

श्री ° टी०-अलपकालाम्यस्तयोगभ्रंशे गतिरियमुक्ता । चिरम्य्तयोगभरंशे 
तु पक्षान्तरमाह-- अथवेति । योमनिष्ठानां धीमतां ज्ञानिनामेव कुले जायते न तु 
ृवोक्तानामनारूढयोगानां कुड जायते । एत्न सौति-ईशं यल्लन्म, एतद्धि 
रोके दुरेमतरं माक्षहेतुत्वात् ॥ ४२ ॥ 

प° दी०-एतादशजनमद्वयस्य दुरमत्वं कस्मात् । यप्मत्- 

१ इञ. “न्यासय । २ख.प.घ.ढ.च्, ज, ज. "ला तत्सुखं 1 ३क.ख. म. ङ, च, 
छ, ज, ज, हे खयो। 

३१४ 



२३४ मधुमुदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ० ६०१६] 

तप्र तै बदह्िसंयोगं खमते पोषदहिकिम् ॥ 
यतते च ततो भूयः संपिदधो इरनन्द्न ॥ ४३ ॥ 

तच द्विपरकरिऽपि जन्मनि पवेदहे भवं पीवदेहिकं सवकमेपतन्याप्तगुरूपप्तदन- 

श्रवणमनननिरिध्याप्तनानां मध्ये यावत्पयेन्तमनष्ठितं तावत्पयेन्तमेव तं॒बद्यत्मिक्यवि- 

धयया बद्धया प्तयोगं तप्ाधनकडापमिति यावत् । छमत प्राप्नाति | न केव ङमत 

एव किं त॒ वतस्तह्वामानन्तरं मयोऽधिकं रब्धाया मूमेरभिमां भूमिं संपादयितुं संपिद्धो 
क 

पपिद्धिमेक्षस्तननिमित्तं यतते च प्रयतं करोति च । यावन्मोक्षं भूमिकाः संपादयत 

लर्भः । हे कुरुनन्दन तवापि शुचीनां श्रीमतां कटे योगथ्रष्टजन्म जातमिति पूषैवाप्त- 
नावद्ादनायापेनैव ज्ञानछामो मविष्यतीति सूचयितुं महाप्रभावस्य ह्घुरोः कीतनम् । 
अयमर्थो मगवद्रपिष्ठवचने ग्यक्तः । यथा श्रीरामः-- 

« एकामथ द्वितीयां वा तृतीयां ममिकामृत । 
आरूढस्य मृतस्याथ कीदशी मगवन्गतिः * ॥ 

पूर्व हि सप्त मूमयो ग्यास्याताः । तंत्र निल्यानित्यवस्तुविवेकपुवंकादिहमुत्राथमो- 
गकेाग्याच्छमदमश्रद्धातितिकषापर्वकमेषन्याप्रादपुरःसरा पुमृक्षा शुभेच्छास्या प्रथमा 
मूमिका, पाधनचतुष्टयपंपदिति यावत् । ततो गुरुमुपरल्य वेदान्तवाक्यविचारणासिका 
द्वितीया भूमिका, श्रवणमननतपदिति यावत् । ततः श्रवणमननपरिनिष्पन्नस्य तत्व 
ज्ञानस्य निविचिकित्सताखूपा तनुमानप्ता नाम तृतीया भूमिका, निरदिभ्याप्तनपंपदिति 
यावत् । चतुर्थ भूमिका तु तच्वपाक्षात्कार एव । पञ्चमषष्ठपप्तममूमयस्तु जीवन्मुक्तेरवा- 
न्तरमेदा इति तृतीये प्राग्यास्यातम् । तत्र चतुथा मूमि प्राप्तस्य मृतस्य जीवन्मुक्त्य- 

वेऽपि विदेहकेवस्यं प्रति नास्त्येव संशयः । तदुत्तरमृमित्रयं प्राप्तस्तु जीवन्नपि 
मुक्तः किमु विदेह इति नास्त्येव भ॒मिकाचतुष्टये शङ्का । साधनमूतमूमिकात्रे तु 
कमेत्यागाञ्ज्ञनालामाच्च मवति शङ्केति ततेव प्रः । श्रीवपिष्ठः 

¢ योगभूमिकयोत्करान्तजीवितप्य शरीरिणः । 
मूमिकांशानुपरारेण क्षीयते पुवदुष्डृतम् ॥ 
ततः सुरविमानेषु छोकपाछ्पुरेषु च । 
मेरूपवनकुऽजेषु रमते रमणीप्रसः ॥ 
ततः सूक्ृतपमारे दुष्कृते च पुराक़ृते । 
मोगक्षयात्परिक्षीणे जायन्ते योगिनो भवि 

भ 

शचीनां श्रीमतां गेहे गुप्ते गुणवतां सताम् । 
[नत्वा यप्रमचतं स्वन्तं यामदाप्रताः॥ 

१, (ते सवैः | 



(111 श्रीप्रद्धगवह्मीता । २३५ 

त्र प्रममवनाम्यस्तं योगभूमिकमं बुधाः | 
दृष्टा परिपतन््युचैरुत्तरं मूमिकाकरमम् » इति ॥ 

अत्र प्रागुपवितमोगवाप्तनाप्राबल्यादस्पकालाम्यस्तवेराग्यवाप्तनादौरवल्येन प्राणो- 
त्कानिप्मये प्राुभूतमोगसयहः सवैकर्मप॑नयाषी यः पत एवोक्तः । यस्तु वैराग्यवाप्त- 
नाप्राबस्या्मङृष्टपुण्यप्रकटितपरमेश्रपरप्तादवशन प्राणोत्करानतिप्तमयेऽनुद्धृतमोगस्पहः 
संन्यासी मोगन्यवधानं विनैव ब्राह्मणानामेव ब्रह्मविदां सपैप्रमादकारणशुन्ये कटे 
समुत्पन्नस्तस्य प्राक्तनपत्काराभिव्यक्तेरनायापिनैव संमवान्ना्ति पूरस्येव मोक्षं प्रच- 
शङ्कति स वपिष्ठेन नोक्तो मगवता तु प्रमकारुणिकेनाथवेति पक्षान्तरं कत्वोक्त 
एव । स्पष्टमन्यत् ॥ ४३॥ 

भ्री० ठी०--ततः किमत आह-तत्र सार्धेन । तत्र श्िप्रकारेऽपि जन्मनि 
हे मवं पैधिदेहिकं तमेव ब्रह्मविष्यया बुद्धा पयोगे मते । ततश्च सूयोऽपिकं 
सिद्धौ मेक प्रयत्न करोति ॥ ४६ ॥ 

प° दी०-ननु यो ब्रह्मविदां ब्राह्मणानां स्प्रमादकारणशुन्ये कृ समुत्पन्न. 
स्तस्य मध्ये विषयमोगग्यवधानामावादव्यवहितप्रामवीयपंस्कातेदोषात्पुनरपि स्वक. 
मप॑म्याप्तपूवको ज्ञानप्ताषनटामो मवतु नाम । यस्तु श्रीमतां महाराजचक्रवतिनां कुरे 
बहुविधविषयमोगव्यवधानेनोत्पत्रस्तस्य विषयभोगवाप्तनाप्रानल्यात्ममादकारणप्तमवाचच 
कथमतिव्यवहितज्ञानपंस्कारोदोधः क्षत्रियत्वेन सपरकमैन्यापतानहैस्य कथं वा ज्ञानप्ता- 
धनढाम इति । तत्रोच्यत- 

ूरवीभ्यातिन तेनैव हियते ह्यव्योऽपि सः ॥ 
जिज्नाुरपि योगस्य शब्द्रह्मातिवतंते ॥ ४४ ॥ 

अतिचिरव्यवहितजन्मोपितेनापि तेनैव ॒पवीम्यातेन प्रागाजितज्ञानपसकारेणाव- 
शोऽपि मेोक्षप्राघनायाप्रयतमानोऽपि हियते खवशी क्रियते, अकस्मादेव मोगवाप्त- 
नाम्यो व्युत्थाप्य मेोक्षपराधनोन्मुखः क्रियते, ज्ञानवाप्तनाया एवास्पकालाम्यस्ताया 
सपि वस्तुविषयत्वेनावस्तुविषयाम्यो मोगवापरनाम्यः प्रावस्यात् । परय यथा त्वमेव 
युद्धे प्रवृत्तो ज्ञानायाप्रयतमानोऽपि पूर्वतस्कारप्राबस्यादकस्मदिव रणमूमो ज्ञानोनमु- 
खोऽमूरिति । अत एव प्रागुक्तं नेहाभिक्रमनाशोऽस्तीति । अनेकजन्मपहसम्यवहि- 
तोऽपि ज्ञानपतस्कारः खकार्यं करोलेव सविरोध्युपमदेनेलमिप्रायः । सवेकरमपन्या- 
सामवेऽपि हि क्षत्रियस्य ज्ञानाधिकारः स्थित एव । यथा पाटचरेण बहूनां रक्षिणां 
मध्ये विद्यमानमपि अशवादिद्रमयं स्वयमनिच्छपि तान्पवौनमिमूय खप्तामथ्यंविशोषा- 

ॐ & भ 

देवापहियते । पञ्चान कदाऽपटतमिति विमर्शो मवति । एवं बहूनां ज्ञानप्रतिबन्ध- 
मिन

ामि
 

१के. ख,ग. ङ, च,छ,.ज,. न्ष, ञ्, प्रागभाव । २ख. ज, ज, कात्रयम् । 



२३६ पुपुदनसरस्वतीधीधरस्वापिकतदीकाभ्यां समेता-[अ°ध्छो०५] 

कानां मध्ये वि्यमानोऽपरि योगभ्रष्टः स्वयमनिच्छलपि ज्ञानपंस्कारेण बवता -खप्ताम- 
धयविरोषृदिव सर्वान््रतिबन्धकानमिमूयाऽऽत्मवशी क्रियत इति जः प्रयोगेण सूचि 
तम् । अत एव से्कारप्राबस्याजिन्नासून्ञातुमिच्छरपि योगस्य मोक्षप्ताधनक्ञानप्य 
विषयं ब्रहम, प्रथमभूमिकायां स्थितः सन्याप्तीति यावत् । सोऽपि तस्यामेव भूमिकायां 
मृतोऽन्तराटे बहून्विषयान्भुक्तवा महाराजचक्रविनां कुटे पमुतत्नोऽपि यागभरः 
परगुपचितज्ञानपष्कारप्राबल्यात्तसिञ्चन्मनि शब्दत्रहम वेदं कमपरतिपादकमतिवतैतेऽति- 
क्रम्य तिष्ठति कर्माथिकारातिकमेण ज्ञानाधिकारी मवतीलयथः । एतेनापि ज्ञानकरम॑- 

मुचयो निरृत इति द्रष्टम्ये, समुचये हि ज्ञानिनोऽपि कर्मकाण्डातिक्रमामावात् ॥४४॥ 

भरी ° दी०-तत्र हेतुः-पर्वेति । तेनैव पुवैदेहकृताम्यातिनावशोऽपि दुतशि- 
दन्तरायादनिच्छन्नपि ंहियते विषयेभ्यः पराये ब्रहयनिष्ठः क्रियते । तदेवं पएवीम्या- 
सवरोन प्रयतं कुर्वज्छनैमच्यत इतीममर्थ केमुखन्यायेन स्फुटयति- जिन्ञाुरितिषा- 
घेन । योगस्य खद्पं जिन्ञघुरेष केवछं न तु प्राप्ठयोगः । एवेमूतो यागे प्रविष्ठमा- 
त्नोऽपि पापवरादोगभषटठोऽपि शब्दव्रह्म वेदमतिवते वेदोक्तकमेफलान्यतिकामति 
तेम्योऽधिकं फलं प्राप्य मुच्यत इयः ॥ ४४ ॥ 

म० दी०--यदा वेवं प्रथमभूमिकायां मृतोऽपि अनकमोगवाप्ननाग्यवहितमापि 
विविधप्रमादकारणवति महाराजकुखेऽपि जन्म ठन्ध्वाऽपि योगथरष्टः पूर्वोपचितन्नान- 
संस्कारप्राबल्येन कर्माधिकारमतिकरम्य ज्ञानाधिकारी मवति तदा क्रमु वक्तव्यं द्विती- 
यायां तृतीयायां वा भूमिकायां मृतो विषयमोगान्ते रल्पमहाराजक्ुटनन्मा यदि वा 
भोगमकृतवैव रब्धत्रह्विद्भाहमणङ्कुटजन्मा योगभ्रष्टः कर्माधिकारातिक्रमेण ज्ञानाधि- 
कारी भूत्वा तत्साधनानि संपाच ततफठ्लाभेन संपाखन्धनान्मुच्यत इति । तदेतदाह-- 

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुदकिल्िषः॥ 
अनेकजन्मसंभिद्धस्तता याति परां गतिम् ॥ ४५ ॥ 

प्रयतातर्वकृतादप्यधिकमधिकं यतमानः प्रयत्नातिरकं कुर्वन्योगी पू्वोपनितप- 
स्कारवांसेनेव योगप्रयतनपुण्यन सेङद्धकिस्विषो पोतन्नानप्रतिबन्धकपापमहः । अत 
एव संस्कारोपचयाप्पण्योपचयंचनिकेजन्मभिः संपिद्धः संस्कारातिरेकेण पुण्यातिरेकेण 
च प्राप्तचरमनन्मा ततः पाधनपरिपाकाद्यातति परां प्रहृष्टां मति मृक्तिम् । ना्येवन्न 
कित्पंसय इत्यथः ॥ ४९ ॥ 

भरी° दी ०--यदैवे मन्दप्रयत्नोऽपि योगी परां गतिं यातितदा यस्तु योगी 
प्रयत्नादत्तरोत्तरमधिकं योगे यतमानो यतनं कुर्वन्योगेनैव पंशुदधकिल्निषो विधूतपापः 

# +| 

कि 

१ इ, ज, प्याच ठव्येरने" । 



[अ०६द्नो ०८६-४५] श्रीपद्धगवहीता । २३७ 

सोऽनेकेषु जन्मपूृपचितेन योगेन संपिद्धः सम्यग्तानी मृत्वा ततः श्रष्ठां गतिं यातीति 
किं वक्तव्यमिल्थः ॥ ४९ ॥ 

म० ठी०--हदानी योगी स्तुयतेऽ्जुने प्रति शद्धातिशयोसादनपूर्वक्रं योगं 
विपातुम्- 

तपखिभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतीऽपिकः ॥ 
कम्यत्राधका याम्रा तस्पाययामा भवाञ्जन ॥ ४६ ॥ 

तपलिभ्यः कृच्छरचान्द्रायणादितपःपरायणेम्योऽपि अधिक उक्कृष्टो योगी तत्त 
ज्ञानोत्पत््यनन्तरं मनोनाशवापतनाक्षयकरी । 

५ विद्यया तदारोहन्ति यत्र कामाः परागताः । 
न तत्न दक्षिणा यनि नाविद्रस्तपखिनः » इति श्रतेः ॥ 

अत एव कर्मभ्यो दक्षिणाप्हितभ्योतिषटोमारिकमानुष्ठापिम्यश्चाधिको योगी, 
कापिणां तपसिनां चाज्ञतवेन मोक्षानहत्वात् । ज्ञानिभ्योऽपि परोक्षज्ञानवद्धयोऽपि अप- 
रोक्षन्ञानवानधिको मतो योगी । एवमपरोक्षज्ञानवद्धयोऽपि मनोनाशवाप्तनाक्षयामावा- 
दजीवन्मुक्तेम्यो मनोनारावाप्नाक्षयवत््वेन जीवन्मुक्तो योग्यधिको मतो मम संमतः । 
यस्मादेवं तस्मादधिकाधिकप्रयत्नब्यच्वं योगभ्रष्ट इदानीं तच्चज्ञानमनेनारावाप्तनाक्ष- 
य्युंगपत्संपादितेयौगी जीवन्मुक्तो यः प्र योगी प्रमो मत इति प्रागुक्तः प॒ ॒ताद्शो 

भवे पाघनपारपाकात्, हऽनुनति शुद्धि प्वाधनाथः ॥ ४६ ॥ 

० दी०-यस्मदेवं त्मात्-तपसिभ्य इति । कृच्छरचान्द्रायणादितपो- 
५, 

निषठभ्यो ज्ञानिभ्यः शाखज्ञानवन्योऽपि करमिम्य इषटरपूतादिकमकारिम्योऽपि यग 
भ्रष्ठोऽभिमतस्तस्माच्वं योगी मव ॥ ४६ ॥ 

प टी०- इदानीं सवेयोगिश्रेष्ठं योगिनं वदन्नध्यायमुपप्हरति- 

योगिनामपि सवेषां मद्रतेनान्तरासना ॥ 
श्रद्धावानजते यो मां समे युक्ततमा मतः ॥ 9७ ॥ 

इति श्रीमहाभारते रातसाहश्यां संहितायां वैयासिक्यां 
मीष्मपवैणि श्रीमदगवद्रीतासुपनिषतसु बह्मविदायां 

योगशाखे श्रीकृष्णाजैनसंवाद आत्मसंयम 
योगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥` 

१ क. ख. क्ल. यान्ति । २ क्ष. लुन शु" । ३ क. “म्योऽपिज्ञा।ग्ख.ग, घ. ड, च, 
छ. ज, म, पपतेकाः । ५ क्ष, ददिकरा । 



२३८ मधुसूदनसरसतीश्रीधरस्वामिदतरीकाभ्यां समेता-[ भण ई्ने०४५] 

योगिनां वसुरुद्रादितयादिकषद्रदेवतामक्तानां सर्वेषामपि मध्ये मयि मगवति वासुदेवे 
पुण्यपरिपाकविशेषाद्वतेन प्रीतिवशातिविष्टेन मद्रतेनान्तरात्मनाऽन्तःकरणेन प्रागमवी- 
यततसकारपाखात्साधुसक्गा्च मद्धजन एव श्रद्धावानतिशयेन श्रदधानः सन्भजते 
पेवते सततं चिन्तयति यो मां नारायणमीश्वरेशरं सगुणं नियमं वा॒मनुष्योऽयमीश्वराः 
न्तरमाधारणोऽयमिवयादिभमं हित्वा स एव मद्धक्तो योगी युक्ततमः स्वेम्यः समाः 
हितचित्तेम्यो युक्तेम्यः शरेष्ठो मे मम परमेश्वरस्य सवैत्तस्य मतो निश्चितः । समनेऽपि 
योगाम्यापङ्धेशो समानेऽपि मजनायात्ते मद्धक्तिशुन्येभ्यो मद्धक्तस्थेव श्रेष्ठतां 
मद्धक्तः परमो युक्ततमोऽनायापतेन मवितु श्ष्यप्तीति मावः । तदनेनाध्यायेन करमयो- 
गस्य बुद्धिरदधिरेतोमं्यादां दशंयता ततश्च कृतपवेकमेपन्यापतस्य साङ्गं योगं विवृण्वता 
मनोनिग्रहोपायं चाऽऽ्षपनिरापपूवैकमुपदिशता योग्रष्टस्य पुरुषाथरुन्यताशङ्कां च 
शिथिष्टयता कर्मकाण्डं तवंपदा्थनिरूपणं च समापितम् । अतः परं श्रद्धावान्मनते यो 
मामिति सूचितं मक्तियोगं मजनीयं च मगवन्तं वासुदेवं तत्पदार्थं निरूपयितुममरेम- 
मध्यायषटूकमारम्यत इति शिवम् ॥ ४७ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंपपरित्राजकावायंभ्रीविशेश्वरपरस्वतीपादशिष्यश्रीमधु- 
मुदनप्तरठतीविरचितायां श्रीमद्धगवदरीतागढ्दीपिकाया- 

मध्यात्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥ 

श्री° दी ०- योगिनामपि यमनियमादिपराणां मध्ये मद्धक्तः श्रेष्ठ इत्याह- 
गोगिनामिति । मद्गतेन मय्याप्तक्तेनान्तरात्मना मन्ता यो मां परमेधरं वादव शरद्धा- 

युक्तः पन्भनते प्र योगयुक्तेषु श्रेष्ठो मम सेमतः । अतो मद्धक्तो मवेति मावः ॥४७॥ 
आत्मयोगमवोचदयो मक्तियोगरिरोमणिम् । 
तं वन्दे परमानन्दं माधवं मक्तरेवधिम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीपुबोधिन्यां ठीकायां श्रीधरस्ठमिविरचितायामध्या- 
त्मयोगो नाम षष्ठोऽध्यायः | ६ ॥ 

अथ सप्तमोऽध्यायः । 
भ० दी०--यद्धक्ति न विना मुक्तिः सेव्यः पपैयोगिना(णा)म् । 

तँ वन्दे परमानन्दघनं श्रीनन्दनन्दनम् ॥ 
एवं कमेतेन्याप्रात्मकाधनप्रधानेन प्रथमषट्केन जञेयं तवपदल्कषयं योगे व्याख्याया- 

पुना ष्येयत्रहमपरतिपादनप्रधानेन मध्यमेन षट्केन तत्पदार्थो व्याख्यातव्यः । तचापि- 

१ ज. परिद्रता।.२ख.ग.घ्. ड, च, ञ्ज, श्वेदिति । 



[ अ०७क्रो ०१-२ ] श्रीपद्धगवह्वीता । २३९ 

८५ योगिनामपि सरवैषां मदतेनान्तरात्मना । 
्रद्धावानमजते यो मां पमे युक्ततमो मतः" 

इति प्रागुक्तस्य मगवद्धननस्य भ्यास्यानाय सप्तमोऽध्याय आरभ्यते । 
तत्न कौदृशं मगवतो पं भजनीयं कथं वा तद्वतोऽन्तरात्मा स्यादित्येतद्रयं प्रष्टव्यम- 
जूनना्ष्टमपि परमकारुणिकतया खयमेव विवकषुः- 

क 

श्राजयवानुवाच- 
+ अ $ ध 

मस्यापक्तमनाः पाथ याग्र युज्चन्मदाश्रयः॥ 
[| ६. [ 4 (य 

जप्तञ्चय समग्र मा यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥ 
मयि परमेश्वरे सरकट्जगदायतनत्वादिविविधविभूतिभागिनि आपतक्तं विषयान्तरप- 

हारेण सवेदा निविष्टं मनो यस्य तव प्त त्वम् | अत एव मदाश्रयो मदेकशरणः, 
रानाश्रयो मायांचाप्तक्तमनाश्च रानमलः प्रधिद्धो मूमूक्षपतु मदाश्रयो मदापतक्तमनाश्च 
तवे त्वद्विधो वा योगं युज्ञःमनःपमाषानं षष्टोक्तप्रकारेण कुर्वन्, जायं यथा मव- 
त्येवं समग्रं सवैविमूतिबशक्तयेशवयादिपपतनं मां यथा येन प्रकारेण ज्ञ्यति तच्छ 
णुच्यमानं मया ॥ ! ॥ 

श्री ० दी ०-- विज्ञेयमात्मनस्तचचं योगं पमूदीरितम् । 
मजनीयमथदानीमेश्वरं शपमीयेते ॥ १ ॥ 

पवीध्यायान्ते मदरतेनान्तरात्मना यो मां मनते प्त मे युक्ततमो मत इत्युक्तं तत्र 
कीदशस्त्वं यस्य मक्तिः कतेव्येत्यपेक्षायां खखदूपं निरूपयिष्यञ्श्रीमगवानु- 
वाच-मय्यासक्तमना इति । मयि परमेश्वर आपरक्तममिनिविषठं मनो यस्य स 
मदाश्रयोऽहमेवाऽऽश्रयो यस्यानन्यशरणः सन्योगं युज्चनम्यस्च्रसंशयं यथा मवत्येवं 
मां समगर विमृतिबैशवयादिप्हितं यथा ज्ञास्यति तदिदं मया वक्ष्यमाणं जुणु ॥ १ ॥ 

प दी०--ज्ञास्यपीप्युक्ते परोक्षमेव तन्त्तानं स्यादिति शङ्कं व्यावतंयन्स्तोति 
भ्रोतुरामिमुख्याय-- | 

@ ण,  # ( (र क 9 3 त् ८ 

ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ॥ 
ध 2 विन म ५ ~ १. 

यज्त्रावा नह भूयाऽन्यञ्ज्ञातन्यमबारष्यतं ॥ ९॥ 

इदं मद्विषयं खतोऽपरोक्षन्ञानम् । अपंमावनादिप्रतिबन्धेन फमननयतपरोक्षमि- 
त्युपचर्यैते । अप्तभावनादिनिरापे तु विचारपरिपाकान्ते तेनेव प्रमाणेन जनितं ज्ञानं 
परतिबन्धामावात्कं जनयद्परोक्षमित्युच्यते । विचारपरिपाकनिष्पनत्वाच तदेव विज्ञानं, 
तेन विज्ननेन प्तहितमिदमपरोक्षमेव ज्ञानं शाखनन्यं ते तुभ्यमहं परमाप्तो वकषयाम्यशे- 
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षतः पताधनफटादिपरहितत्वेन निरवशेषं कथयिष्यामि । श्रौतीमेकविन्ञानेन सवविज्ञान- 
्रतिन्ञामनुप्रन्राह-- यज्ज्ञानं नित्यचेतन्यद्पं ज्ञात्वा वेदान्तनन्यमनोधृत्तिविषयीक्त्येह 
उ्यवहारमूमौ मयः पुनरपि अन्यत्किचिदपि ज्ञातव्यं नावरिप्यते । सवांविष्ठानप्तन्मा- 
प्रज्ञानेन कलितानां सर्वेषां बापे सन्मात्रपरिदेषात्तन्मात्ज्ञानेनैव त्वं कृतार्थो मविष्य- 
सीत्यमिप्रायः ॥ >२॥ | - . 

श्री° दी ०-- वक्ष्यमाणे सोति -ङ्ञानमिति । ज्ञानं शाल्लीयं विज्ञानमनुमवस्त- 
तपहितमिदं सद्विषयमरोषतः प्ताकल्येन वक्ष्यामि । यज्ज्ञातेह श्रेयोमार्गे वतैमानस्यं 
पुनरन्यञ्जातव्यमवरिष्ं न मवति । तेनेव कृतार्थो मवतीत्यथेः ॥ २ ॥ 
प दी०-अतिहु्ैमं चैतन्मदनुग्रहमन्तरेण महाफं ज्ञानम् । यतः-- 

मनुष्याणां सहसेषु कथिदयतति सिदे ॥ 
¢ ®. ॐ (क्प # अ, 

यततामपि प्रदान काच्वन्मा वाच्च ततः ॥ २॥ 
मनुष्याणां शाश्ञीयज्ञानकभयोग्यानां(णां) पहसेषु मध्ये कश्चिदेकोऽनेकजन्म- 

कृतघूकृतसमाप्रादितनित्यानित्यवस्तुविवेकः सन्यतति यतते प्निद्धये सच्वडद्धिद्रारा 
ज्ञानोत्पत्तये ¦ यततां यतमानानां ज्ञानाय सिद्धानां प्रागनितसुकरतानां साधकानामपि 

मध्ये कश्चिदेकः श्रवणमनननिदिष्याप्रनपरिपाकान्ते मामीश्वरं वेत्ति साक्षात्करोति 
तचवतः प्रत्यगमेदेन तवमपरील्यादिगुपदिष्टमहावाक्येम्यः । अनेकेषु मनुष्येष्वात्म- 
जञानपताधनानुष्ठायी परमदृट॑मः, साधनानुष्टायिष्वपि मध्ये फटमागी परमदुंम इति किं 
वक्तव्यमप्य ज्ञानस्य माहात्म्यमित्यमिप्रायः | २॥ | 

भ्री° ठी ०--मद्धक्ति विना तु सञ्जञानं दुढममित्याह--मनुष्याणामिति । 
अपंर्यातानां जीवानां मध्ये मनुष्यव्यतिरिक्तानां श्रेयति प्रवृत्तिरेव नास्ति | मनुष्यं 
तुं पहसेषु मध्ये कश्चिदेव प्रङृषटपुण्यवरात्िद्धय आसनज्ञानाय यैतते । प्रयत्ने कुर्व. 
तामपि पहक्ेषु कश्चिदेव प्रकृष्टपुण्यवश्चादात्मानं वेत्ति । तादृशानां चाऽऽलन्ञानस्ि- 
द्धानां सहसेषु किदेव मां परमात्मानं मस्मपतदेन तत्वतो वेत्ति ! तदेवमतिूरममपि 
मज्जानं तुभ्यमहं वक्ष्ामीलथेः ॥ ३ ॥ | 

म० दी०--एवे प्ररोचनेन श्रोतारमभिमुखीकृत्याऽऽत्मनः परवीत्मकत्वेन परिपरण- 
त्वमवतारयनच्रादविपरां प्रक्रृतिमुपन्यस्यति- 

भूमिरापोऽनरो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ॥ 
(. ®+ $ क, ® | (य 

अहकार् इताय मं भित्रा प्रकृतया ॥ ९॥ 

१ ख. "ण च्चानं स्तौ"।२च. ह योगमाः। ३ड. च. "णांस'। ग्ख.ग. घ्. छ, ज 
स्ष.जं, च। ५. न्न, यतति। 
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सस्थे प्च तन्मात्राण्यहंकारो महानव्यक्तमिलषठौ प्रकृतयः पञ्च महाभूतानि 
पञ्च कर्मन्द्रियाणि पश्च ज्ञनिन्दरियाणि उमयप्राधारणं मनश्रेति षोडश विकारा 
उच्यन्ते । एतान्येव चतुर्विशतिसत्वानि । तत्र मृमिरापोऽनलो वायुः खमिति पएरथि- 
व्यपतेनोवाय्वाकाशास्यपञ्चमहामृतपूष््मावस्थारूपामि गन्धरपरूपर्परोशब्दात्मकानि 
पञ्चतन्मात्राणि लक्ष्यन्ते । बुद्यहंकारशब्दो तु खाथवेव । मनःशब्देन च परशिष्ट- 
मव्यक्तं कष्यते प्रकृतिशब्दसामानाधिकरण्येन स्वाथंहानेरावदयकत्वात् । मनःशब्देन 
वा सखकारणमहंकारो उक्ष्यते प्श्चतन्मात्रपनिकषात् । बुद्धिराब्दस्त्वहकारकारणे मह- 
तचे मुर्यवरत्तिरिव । अहंकारश्ब्देन च सथेैवापतनावापितमविचयात्मकमन्यक्तं र्ष्यते 
मवतेकत्वादयप्ाधारणधर्मयोगाचच । इति उक्तप्रकरिणेयमपरोक्षा पताक्षिमास्यत्वात्प्रकृति- 
मायाख्या पारमेश्वरी शक्तिरनिर्ैचनीयखमावा अिगुणातिकाऽष्टषा मिच्राऽष्टमिः 
प्रकरैभदमामता । सर्वोऽपि जडवर्गोऽतेवान्तर्भवतीलयर्थः । स्वपिद्धान्ते चक्षणप्तकस्पा- 
त्मको मायापरिणामविव बुच्यहंकारौ । पञ्चतन्मा्ाणि चापच्चीकृतपन्चमहाूतानीलय- 
सङृदवोचाम ॥ ४ ॥ 

श्री दी°--एवं श्रोतारममिमुलीकृवेदानीं प्रकृतिह्वारा पूश्ादिकतैतेनेशधरतच्चं 
प्रतिज्ञातं निडपयिप्यन्परापरमेदेन प्रकृतिद्वयमाह मूमिरितिद्वाम्याम्--मृम्ादिशब्दैः 
पञ्च गन्धादितन्मात्ाप्युच्यन्ते । मनःराव्देन तत्कारणमूतोऽहकारो बुद्धिरब्दैन तत्का- 
रणं महत्तत्वमहेकारशब्देन तत्कारणमवियेलयेवमष्टधा भिचा । यद्वा भूम्यादिशब्दैः 
पञ्च महामृतानि पक्षैः सहैकीकृल गृद्यनते । अरहंकारशब्देनेवाहेकारसेनेव तत्कार्या- 

क © 

णीन्दरियाण्यापि गृह्यन्ते । बुद्धिरिति महत्त्वं, मनःशब्देन तु मनमेवोननेयमन्यक्तद्पं 
परानमिलनेन प्रकरेण मे प्रकृतिमायास्या शक्तिरष्टधा मिन्ना विमां प्राप्ता । चतु- 
विशातिमेदभिाऽप्यष्टखेवान्यान्तमीवविवक्षयाऽष्टा भिन्नेत्युक्तम् । तथा च वक्ष्यमा 
णम्षे्राध्याय इमामेव प्रकृतिं चतुवि्चतितत्वात्मना प्रपञ्चयिष्यति- 

८ महामृतान्यहकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च । 
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेद्धियगोचराः ” इति ॥ ४ ॥ 

म० दी०--एवं क्ेत्रसक्षणायाः परकरतेरपरत्वं वदन्तर्तलक्षणां परां प्रकृतिमाह- 

का ०, ® @ (~ ग 

अपरेयमितस्वन्या प्रकृति विद्ध म पराम् ॥ 
(५, ॐ क, ~ ¢ १, ०, जञ 

जीवभूतां महावाहो ययेदं पायते जगत् ॥ 4 ॥ 

या प्रागष्टपोक्ता प्रकृतिः सर्वीचेतनवर्गषपा तेयमपरा निष्टा जडत्वात्पराथत्वा- 

त्पपारबन्धद्पत्वाच । इतस्त्वचेतनवर्गरूपायाः क्षत्रक्षणाया; प्रकृतेरन्यां विलक्षणां, 

त॒शब्दाच्थाकथंचिदप्यमेदायोग्यां जीवभूतां चतनासििकां कषतर्षक्षणां मे ममाऽऽत- 
३१ ॑ 



२४२  मधुसूदनसरस्वतीभरीषरसवामिकृतदीकाभ्यां समेता-[भ०जछे ०६] 

मतां विशद्धां परां प्रकृष्टं प्रकृतिं विद्धि ह महाबाहो, यया क्ेत्रज्ञरक्षणया जीवम् 
तयाऽन्तरमुपरविष्टया प्रकृत्येदे जगदचेतनजातं धायते स्वतो विशयं उ्तम्यते 
५८ अनेन जीविनाऽऽत्मनाऽनुप्रविद्य नामहूपे व्याकरवाणि ” इति श्रुतैः । न हि 

जीवरहितं धारयितुं शक्यमिल्यमिप्रायः ॥ 4 ॥ 

श्री० दी ०--अपरामिमां प्रङृतिमुपपंहरन्परां प्रकृतिमाह-- अपरेति । अष्ट 
धोक्ता या प्रक्रतिरियमपरा निक्रष्टा जङत्वात्पराथ॑त्वाच्च । इतः सकाश्चात्परां 
्रकृष्टामन्यां जीवमा जीवस्वरूपं मे प्रकृतिं विद्धि जानीहि । परत्वे हेतुः 

यया चेतनया कषेज्ञरूपया स्वकम॑द्रारेणेदं जगद्धायते ॥ ९ ॥ 
प° दी०--उक्तपरकृतिद्रये कार्यटिङ्गकमनुमानं प्रमाणयन्छस्य तद्वारा जग- 

तपष्टयादिकारणप्वं दशंयति- 

एतद्योनीनि मृतानि स्वाणीस्युपधार्य ॥ 
अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रख्यस्तथा ॥ 8 ॥ 

एते अपरसेन परत्वेन च प्रागुक्ते क्षेवकषे्न्नरक्षणे प्रकृती योनिर्येषां तन्यत्यो- 
नीति मृतानि मवनधम॑काणि सरवौणि चेतनाचेतनात्मकानि जनिमन्ति नििटानीलेव- 
मुपधारय जानीहि । कायाणां विदचिद्न्थिरूपत्वात्तत्कारणमपि चिदचिहन्थिरूपमनु- 
मिनिलय्भः । एवं क्ेतरक्षेचज्ञरक्षणे ममोपाधिमते यतः प्रकृती मवतस्ततस्तद्राराऽहं 
स्ैन्ञः सर्वेधरोऽननतदक्तिमायोपाधिः कृत्स्नस्य चराचरात्मकस्य जगतः सवस्य 

का्थवर्मस्य प्रभव उत्पत्तिकारणं प्रषटयस्तथा विनाङकारणम् । स्वाश्चिकस्येव प्रपञ्चस्य 
मायिकस्य मायाश्रयत्वविषयत्वाम्यां मायाग्यहमेवोपादानं द्रष्टा चेल्यथः ॥ १ ॥ 

भरी ० दीं०--अनयोः प्रहृतितवं दशेयन्खस्य तद्रारा पृष्टयादिकारणत्वमाह-- 

एतदिति । एते कषेत्र्ेच्षह्पे प्रकृती योनी कारणमूते येषां तान्येतद्योनीनि स्थावर्- 
जङ्घमात्मकानि सवाणि मूतानीत्युपघारय बुध्यस्व । तत्र जडा ्रकृतिर्दैहरूपेण पत्णि- 
मते | चेतना तु मरदशमूता भोक्तृत्वेन देहेषु प्रविश्य स्वकम॑णा तानि धारयति । ते 
च मदीये प्रकृती मत्तः मूते । अतोऽहमेव कत््स्य सप्रकृतिकस्य जगतः प्रमवः 
प्रकर्षेण भवत्यस्मादिति प्रमवः परं कारणमहमित्यर्थः । तथा प्रीयतेऽनेनेति प्रस्य 

संहतीऽप्यहमेवेत्यथः ॥ ६ ॥ 

प० टी०-यस्मादहमेव मायया स्वस्य जगतो जन्मस्थितिमङ्गहेतुतक्मा- 
त्रमाथेतः-- 

१स.ग.घ.ड, च. छ.अ,क्र.अ, ्तांमे।२ ख.छ, स्र, पर्मं। ३ क. ज, वेति 
भावः ॥ ६॥ 
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मत्तः परतरं नान्यक्िचिद्स्ि धनंजय ॥ 
(भ ९ + = ^ ४ कद 

मायं सवामद् प्रतिं चूत मामेग्रणा इं ॥७॥ 
निखिढदर्याकारपरिणतमायाविष्ठानात्पवमापतकान्पत्तः सदूपेण स्फुरणरूपेण च 

पवानुस्यतात्छप्रकाशपरमानन्दयेतन्यधनात्परमार्थप॑लात्सप्रहश्च इव॒ खभ्निकं माया- 
विन इव मायिकं ड॒क्तिराकलावच्छिननचैतन्यादिवत्तदन्ञानकास्पितं रजतं परतरं परस्मा. 
सत्यमन्यत्किचिदपि नसि हे धनेजय । मयि कलितं परमार्थतो न मत्तो भिद्यत 
लयः “८ तदनन्यत्वमारम्भणदाव्दादिम्यः ” इति न्यायात् । व्यवहारदष्टया तु मपि 
पद्ूे स्फुरणसरूपे च सवेमिदं जडजातं प्रोतं मथितं मत्सत्तया सदिव मत्सुरणेन च 
सफुरदिव व्यवहाराय मायामयाय कल्पते । सतस्य चेतन्यग्रथितत्वमात्रे दष्टान्तः-- 
सूत्रे मणिगणा इवेति । अथवा सूत्रे तैजप्तात्मनि हिरण्यगभे खम्नदशि खरप्रोता 
मणिगणा इवेति सर्वंशे दृष्टान्तो व्यास्येयः । अन्ये तु ̂  परमतः सेतुन्मानपंबन्धभे- 
दव्यपदेशेम्यः ” इतिसूत्रोक्तस्य पूवप्षस्योत्तरत्वेन छोकमिमं व्याचक्षते । मत्तः 
पव्ञातपवेशक्तेः सधैकारणात्परतरं प्रशस्यतरं सवैस्य जगतः सृष्टिसंहारयोः खतन्ं 
कारणमन्यत्नाप्ति हे धनंजय । यस्मादेवं तस्मान्मयि सवैकारणे सवेमिदं कार्यनातं 
प्रोतं रथितं नान्यत्र । सूत्रे मणिगणा इवेति दष्टन्तस्तु मधितत्वमात्रे न तु कारणत्वे । 
कनके कुण्डलादिवदिति तु योग्यो दृष्टान्तः ॥ ७ ॥ 

श्री० टी०-यसमादेवं तस्मात्ू--मत्त इति । मत्तः सकाशात्परतरं भ्रष्ठ 
जगतः सृष्टिसंहारयोः खतन्त्र कारणं किंचिदपि नासि । स्यितिहतुरप्यहमेवेल्याह-- 
मयीति । मयि समैमिद जगतपरोतं अथितमाधितमिल्ः । दृष्टान्तः स्पष्टः ॥ ७ ॥ 

मर० टी ०--अवादीनां रपादिषु प्रोतत्वप्रतीतेः कथं त्वायि सर्वपदं प्रोतमिति 
च न शङ्कथं रपरादिहूपेण ममेव स्थितत्वादित्ाह पश्चमिः-- 

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्राऽस्मि शधिपूययोः ॥ 
प्रणवः स्वेदेषु शब्दः से परुषं नृषु ॥ ८ ॥ 

रपः पुण्यो मधुर्तन्मा्रूपः सकामां सारः कारणभूतो योऽप्पु॒सवास्वनुगतेः 
पोऽहं हे कोन्तेय । तदपे मयि सर्वा आपः प्रोता इलः । एषं प््वषु पय 
व्याख्यातव्यम् । इयं विमूतिराध्यानायोपदिरयत इति नातीवाभिनिवे्टव्यम् 1 तथा 
प्रमा प्रकाशः हरिपूयैयोरहमस्मि । प्रकाशपरामान्यरूपे मथि राशिपूय प्रोताविलय्थः| 
तथा प्रणव ओंकारः पथैवेदेष्नुस्यूतोऽहं ८ तदथा शङ्कुना सवीणि पणीनि संतृण्णा- 

॥ 

१. न न्यवमोकारेण सवा वाद् ” इति श्रुतेः । पतृण्णानि अरथितानि । सवां वाक्पर्वो वेद 
ध्व 

१ के, °स॒न्पाचात्स्व' । २ख.ग.घ. ड, च. क्च, ज, ध्रप्राप्ताम। 



२४४ पधुसृदनस्रसताश्रषरसामिह्तट काभ्यां समता-[अ०७य०९-१०] 

इत्यथः । शब्दः पुण्यसतन्माघ्पः ख॒ आकशेऽनुस्यतोऽहम् । पौरुषं पृरुषत्वप्ता- 
मान्य नृषु पृरषषु यदनुस्यूतं तदहम् । सामान्यद्पे मयि स्वै विशेषाः प्रोताः 

भ + ,*९ 

भ्रतिदुन्दुम्यादिदृष्टानेरिति सवच द्रषटम्यम् ॥ ८ ॥ 

भा० द०-जगतः स्थितिहतुत्वं प्रपञ्चयति रपोऽटमितिपश्चमिः--अप्त् 
ध 

रपाऽहं रतन्मात्रषूपया विमृत्या तदाश्रयत्वेनाप्म॒॒स्थितोऽहमिदथेः | तथा शचशि- 
पू्ययोः प्रमाऽप्मि चनद्रेऽके च प्रकाशरूपया विमृत्या तदाश्रयत्वेन स्थितोऽहमि. 
सथः । एवमृत्तर्ापि द्रष्टव्यम् । सर्वेषु वेदेषु वैखरीरूपेषु तन्मूढमूतः प्रणव ओंका- 
रोऽसि । ख आकाशे शब्दतम्मात्रूपोऽस्मि । दषु पुर्पेषु पौरषमृ्यमोऽसि । उदे 
(>> 

हि पृरुषास्तिष्ठनति ॥ ८ ॥ 

पण्यो गन्धः थिव्यं च तेजश्वासि विव ॥ 
जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चासि तपसिषु ॥ ९॥ 

म० दी०--पुण्यः सुरभिरविक्रतो गन्धः सपृथिवीपरामान्यरूपस्तन्मात्रास्यः 
एथिभ्यामनुप्यूतोऽहम् । चकारो रपादीनामपि पुण्यत्वप्मुचयारथः । शाव्दसर्च॑हूपरप- 
गन्धानां हि स्वभावत एव पुण्यत्वमविङृतत्वै प्राणिनामधरमविरेषात्तु तेषामपुण्यतवं न 
तु खमावत् इति द्रष्टव्यम् । तथा विभावसावग्न यत्तेन; सवेदहनप्रकाशनप्ताम्यख्प- 
गष्णस्पशप्तहितं पितमासं रूपं पुण्यं तदहमसि । चकारा वाये पुण्य उष्णस. 
शातुराणामाप्यायकः शीतस्पशेः सोऽप्यहमिति द्रष्टव्यम् । सवभूतेषु स्वषु प्राणिषु 
जीवनं प्राणघारणमायुरहमस्षि, तदपे मथि स्वै प्राणिनः प्रोता इत्यर्थः । तपसिषु 
नियं तपोयुक्तेषु वानप्रस्थारिषु यत्तपः शीतोष्णक्षतिपापादिद्रद्पदनपतामर््यखूपं तद 
हमस्मि, तद्रूपे मयि तपखिनः प्रोता विदेषणामवि विशिष्टाभावात् । तपश्चेति चकरिण 
चित्तेकाग्यमान्तरं जिहोपस्थारिनिग्रहटक्षणं बाह्यं च पर्वं तपः समच्वीयते ॥ ९ | 

भरी ° दी °--किं च--पुण्य इति । पुण्योऽविकृतो गन्धो गन्धतन्मात्रं पथिव्या 
आश्रयमूतमहमित्यथेः । यद्वा विमूतिख्पेणाऽऽश्रयत्वस्य विवकषितत्वात्परभिगन्ध्य. 
वोत्छृष्टतया विमूतिषातपुण्यो गन्ध इत्युक्तम् । तथा विमावपावद्नौ यत्तेनः सहजा 

भ दीतिस्तदहम् । सवैमूतेषु जीवनं प्राणधारणमायुरहमिदर्थ; । तपलिषु वानप्रस्थादिषु 
्दर्हनष्पं तपोऽसि ॥ ९ ॥ 

म० 2ी०--प्तवणि मृतानि स्वस्वबीनेषु प्रोतानि न तु खयीति चेन्ने्याह-- 
@ + . ¢ # क ® £ | 

वजि मा सकमृताना बद्ध पाथं सनातनम् ॥ 
वय ुद्धिवुद्धिमतामस्मि तेजसतेनसिनामहम् ॥ १०॥ 

११, घ. च, छ, ज, ञ्च, लयाऽञश्र | 



[अ०जे०११-१२] भरीपद्धगवद्रीता । २९९ 

यत्वमूतानां स्थावरजज्गमानामेकं बीजं कारणं सनातनं निलयं बीनान्तरानपेक्ं न तु 
प्रतिव्यक्तिमिन्नमनिलयं वा तदन्याङ्ृतास्यं सपैवीजं मामेव विद्धि न तु मद्धिन्नं हे पाथं। 
अते युक्तमेकस्मिचेव मयि सर्ववीने प्रोतत्वं स्वेषामि्य्थैः । क्रि च वुद्धिस्तत्वातत्ल- 
विवेकमरामथ्यं तादरबुद्धिमतामहमसि, बुद्धिषूपे मयि बुद्धिमन्तः प्रोता विशोषणामावे 
विशिष्टामावस्योक्तत्वात् । तथा तेजः प्रागस्म्यं परामिमवसतामर्थ्यं परैश्ानभिभाग्यत्वं 
तेनखिनां तथाविषप्रागर्म्ययुक्तानां यत्तदहमस्मि, तेजोषूपे मयि तेजसिनः प्रोता 
इत्यथः ॥ १० ॥ 

भ्री° दी०--किं च- बीजमिति । सवषां चराचराणां मूतानां बीजं सनातीय- 
कारयौत्पादनप्तामरथ्यं सनातनं निल्यमु्तरोत्रसर्वका्यष्वुस्यूतं तदेव वीजं मद्वमूतिं 
विद्धिन तु प्रतिन्यक्ति विनरदयत् । तथा बुद्धिमतां बुद्धिः प्रज्ञाऽहमस्ि । तेन. 
खिनां प्रगल्मानां तेजः प्रागस्म्यमहम् ॥ १० ॥ 

वरं वर्वतां चारं कामरागविवनितम् ॥ 
धर्माविर्दरौ मृतेषु कामोऽस्ति भरतषभ ॥ ११॥ 

म० दी०--अप्राप्तो विषयः प्राप्िकारणामावेऽपरि प्राप्यतामित्याकारथित्तवृत्ति- 
विदोषः कामः, प्राप्तो विषयः क्षयकारणे प्तल्यपि न क्षीयतामिवयेवमाकारशिन्तवृत्तिवि- 
रोषो रञ्जनात्मा रागस्ताम्यां विषेण वर्जितं सवेथा तदकारणं रजस्तमोविरहितं यत्छ- 
धमानुष्ठानाय देहैन्द्रियादिधारणम्तामरथ्यं साचि बलं बर्वतां तादशसाच्िकवल्यु- 
क्तानां सप्तारपराङ्मुखानां तदहमस्मि, तदे मयि बख्वन्तः प्रोता इल्यः । चशब्द्- 
सतुशब्दार्थौ मित्रम, कामरागविवजितमेव बलं महरूपत्वेन ध्येयं नतु सप्तारिणां काम- 
रागकारणं बटमित्यधः । कोधार्थो वा रागशब्दो व्याख्येयः । धर्मो धमेशां तेना- 
विरुद्धोऽप्रतिषिद्धो धमीनुषूढो वा यो भूतेषु प्राणिषु कामः शाखानुमतजायापुत्रवित्ता- 
दिविषयोऽमिाषः सोऽहमस्मि हे मरतषम । सााविरुद्धकाममूते मयि तथाविधकाम्- 
युक्तानां मृतानां प्रोततवमिल्यथैः ॥ ११॥ 

श्री दी ०-किं च--बमिति । कामोऽप्रप्ि वस्सुन्यभिडाषो राजप्तः । रागः 
पुनरमिरुषितेऽय प्रातऽपि पुनरधिकेऽये चित्तरञ्जनात्मकस्तष्णापरप्यायस्तामससताम्यां 

विवभितं बहवतां वलमहमसि । साचिकं खधमोनुष्ठानप्तामर्यमहमित्यथः । खर्म 
णाविरुद्धः स्वदरिषु पुत्रोत्पत्तिमात्रोपयोगी कामोऽहम् ॥ ११ ॥ 

म० टी०-किमेवं परिगणनेन-- 

ये चैव माचिका माग राजपास्तामपाश्चये॥ 
मत्त एवेति ताचिदहि न खहं तेषु ते मये ॥ १२॥ 



२४६ पधुमूदनस्रखतीश्रीपरसामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०७्े ०१३) 

ये चन्येऽपि मावाश्चित्तपरिणामाः सास्तिकाः शहामदमादयः 1 ये च रानप्ता हष- 

दपीदयः । ये च तामपताः श्चोकमोहादयः प्राणिनामविद्याकमादिक्चान्नायन्ते तान्मत्त 

एव जायमानान् इति अहं कृत्लप्य जगतः प्रभव इत्यादुक्तप्रकारेण विद्धि समस्ता- 
नेव | अथवा साच्िका राजप्तास्तामपताश्च मावाः सर्वेऽपि जडवमां म्याख्येया विशेष- 
हेत्वमावात् । एवकारश्च समस्तावधारणाथेः । एवमपि न त्वहं तेषु, मत्तो जातत्वेऽपि 
तद्रशस्तद्धिकारह्षितो रण्नुखण्ड इव कलिपतपपैविकाररूपितोऽहं न मवामि सेसा- 
रीव । ते तु मावा मयि रञ्ञ्वामिव ्रपदयः कल्पिता मदधीनपत्तास्पूतिका मदधीना 
इत्यथः ॥ १२ ॥ 

भ्री° दी०-- कं च-ये चेति । ये चान्येऽपि सताच्तिका मावाः शमदमादयः, 
राजप्ताश्च हषैदपीदयः, तामसाश्च ये शोकमोहादयः प्राणिनां खकर्मवशाजायनते तान्प- 
वाममत्त एव जातानि(दोति विद्धि मदीयप्रकृतिगुणकारयतवात् । एवमपि तेष्वहं न वते 
जीववत्तदधीनोऽहं न मवामीद्यर्थः } ते तु मदधीनाः पन्तो मधि वतत इदर्थः॥१२॥ 

प० दी ०-तव परमेश्वरस्य खातन्व्ये निलयशुद्धबुद्धमुक्तस्वमावत्वे च सति हुतो 
जगतस्वदात्मकस्य सप्तारितवम् । एवविधमत्छरूपापरिज्ञानादिति चेत्, तदेव कुत 
इयत आह- 

श [ 

रिमिगणमयेभविरोभिः समिदं जगत् ॥ 
माहित नामिजनाते मामस्यः परमन्पयम् ॥ ३३॥ 

एभिः प्रागुकतेल्िभिल्लिविधैगणमयेः सत्वरनस्तमोगुणविकरभषिः सर्वैरपि भवनध- 
[ क म॑मिः सर्वमिदं जगत्प्राणिनातं मोहितं विवेकायोग्यत्वमापादितं पदेभ्यो गणमयेभ्यो 

मवेम्यः परमेषां कल्यनायिष्ठानमल्यनतविटक्षणमन्ययं पवैविक्रियाशन्यमप्रपञ्चमानन्द- 
घनमातमप्रकाशमन्यवहितमपि मां नामिजानाति । ततश्च खरूपापरिचयात्सपरतवे. 
स्यहो दोमाग्यमविनेकिजनस्येयनुक्रोहं दयति भगवान ॥ १३ ॥ 

श्री दी °-एवेमूतं तवां परमेश्वरमयं जनः किमिति न जनातीत्यत आह-- 
0 0 ० इ 

नाभादरात् । जनमिाल्विधरामेः पवाक्तः कामखोमारमिगेणमयेगणविकारेभवैः खमा. 

वमाह्ताद् जगत् । अता मा नामिजानाति। कृथभूतम् , एभ्या मवेम्यः परमम 
९. ^ रसश्पृष्टमतेषा नेयन्तारम् । अत एवान्ययं निविकारमित्यथः ॥ १६ ॥ 

म० दी०-ननु यथोक्तानादिक्षिद्धमायागुणत्रयवद्धस्य जगतः खातन्ञ्यामावेन 
तत्परिवजेनापतामथ्यान्न कदाचिदपि मायातिक्रमः स्य द्रस्तुविवेकापामथ्यहेतोः सदात- 
नत्वादिल्याशङ्कय मगवदेकशरणतया तच्न्ञानद्वरेण मायातिक्रमः समवतीलयाह- 
~----------~-~--------~----~_--~----~---~--~-~---~---~--------------------- ~ - 0 

(~. 

१@, द्विषटना । > क. खे... च. ज.क्ष,.ञ, नू 1१३६५ । 



[ अश०्ज्छो०१५] श्रीपद्धगवद्रीता। २९४७ 

देवी देषा गुणमयी मम माया दुरयया ॥ 
५. त ॥ ९ क ६ । ष्य 8 

मामव यं प्रपद्यन्तं मायामेतां तरान्त तं ॥ १४॥ 
देवी, “ एको देवः पर्मभतेषु गूढः ” इत्यादिश्तिप्रतिपादिते खतोचोतनवति देवे 

खप्रकाशवैतन्यानन्दे निर्विभागे तदाश्रयतया तद्विषयतया च कसिता “ आश्रयत्व 
विषयत्वमागिनी निविमागवितिरेव केवला ” इत्युक्तेः । एषा साध्िप्रत्यक्षत्वेनापख- 
पान । हिश्ब्दाद्धमोपादानत्वादर्थापत्तिपिद्धा च । गुणमयी सत्वरनस्तमोगुणत्रया- 
त्मिका । चिगुणरज्जुरिवातिददत्वेन बन्धनहेतुः, मम मायाविनः परमेश्वरस्य सर्मैनग- 
त्कारणस्य पन्ञप्य शक्तेः खमूता खाधीनत्ेन जगत्पृक्षादिनिर्वाहिका, माया 
तच््रतिमापतप्रतिबन्धेनातच्प्रतिमाप्रहेतुरावरणविक्षेपशक्तिद्वयवत्यविया पवैप्रपश्चपर- 
कृतिः “ मायां तु प्रङृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् " इति श्रुतेः । अत्रैवं प्रक्रिया- 
जीवेशवरनग द्विमागषन्ये शुद्धे चैेतन्येऽध्यस्ताऽनादिरवि्ा सच्चप्राधान्येन खच्छ 
दपण इव मुखामापं चिदामापसमागृहाति । ततश्च बिम्बस्थानीयः परेश्वरं उपाधि. 
दोषानास्कन्दितः प्रतिविम्बस्थानीयश्च जीव उपापिदोषास्कन्दितः । इ्धराचच जीवमो- 
गायाऽऽकाश्चादिक्रमेण ररीरेन्द्रियमंघातस्तद्रोग्यश्च कृत्खः प्रपञ्चो जायत इति 
कट्पना मवति । निम्बप्रतिनिम्बमुलानुगतमुखवबेशजीवानुगतं मायोपाधि चैतन्यं 
साक्षीति कल्प्यते । तेनैव च खाध्यस्ता माया तत्कार्यं च कृत्सं प्रकादयते । अतः 
साक्षयभिप्रयेण दैवीति विमबेशवरामिप्रायेण तु ममेति मगवतोक्तम् । यदप्यविद्याप्रति- 
निम्ब एक एव जीवस्तथाऽप्यविद्यागतानामन्तःकरण्तस्काराणां भिन्नतवात्तद्धेदेनान्तः- 
करणोपाधेस्तस्या्च भेदम्यपदेशो मामेव ये प्रपद्यन्ते दुष्कृतिनो मूढा न प्रपद्यन्ते चतु- 
धिधा भजन्ते मामिल्यादिः । श्तौ च “ तद्यो यो देवानां प्रस्यबुध्यत त एव तदमव- 
तथर्षीणां तथा मनुष्याणाम् ” इत्यादिः । अन्तःकरणोपाधिभेदापर्याोचने तु जीवत्व. 
प्रयोजक्तोपापेरेकत्वादेकल्वनेवाच व्यपदेशः 'कित्रत्नं चापि मां विद्धि सकेकषेत्रेषु" “रकृतं 
पुरषं चैव विद्धयनादी उभावपि “ममेव जीवलोके जीवमूतः सनातनः” इत्यादिः। 
श्रुती च “५ बह्म वा इदमग्र आपरीत्तदात्मानमेवावेदहं ब्रह्मास्मीति तप्मात्ततवेममवत्? ) 
« एको देवः प्वैभूतेषु गूढः, ” “ अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविदय, » 

५ वालाग्रशतभागस्य शतधा कल्ितस्य च| 
भागो जीवः स॒ विज्ञेयः प चाऽऽनन्त्याय कर्पते ” 

इत्यादिः । यचि दर्पणगतश्रत्रप्रतिनिम्बः स्वं परं च न जानात्यचेतनांशस्थेव तत 
प्रतिविम्बितत्वात्तथाऽपि चिल्तिमिम्बश्चिचवादेव स्वं परं च जानाति, प्रतिबिम्बपक्षे बिम्ब- 
चैतन्य एवोपाविस्यत्वमाच्स्य कलितत्वात् , आमाप्तपक्षे तस्यानिषैचनीयत्वेऽपि जड- 
विरक्षणत्वात् } प्त च यावत्छिम्बेकेयमात्मनो न जानाति तावज्नपूयं इव॒ जख्ग- 



२४८ पधुसूदनसरस्वतीभीधरस्ामिकृतरीकाभ्यां समेता-[ जरज्छो०१४] 

तकम्पादिकमुपाधिगतं विकारसहस्तमनुभवति । तदेतदाह दुरस्ययेति । बिम्बमूति- 
शररव्यपतक्षात्कारमन्तरेणात्येतुं तस्िमशक्येति दुरप्यया । अत एव जीवोऽन्तःकर्- 
णावच्छित्तत्वात्तत्पबद्धमेवाक्षयादिद्रारा मापयन्किचिज्ज्ञो मवति । ततश्च जानामि 
करोमि मन्ञे चेलनथेरातमाजनं मवति । प्त वेद्धिम्बमूतं मगवन्तमनन्तशयक्ति माया- 
नियन्तारं परवद सफट्दातारमनिशमानन्दधनमूर्तिमनेकानवतारान्क्तानुग्रहाय विद- 
धतमाराधयति परमगुरुमरेषकमेसमर्पणेन तदा विम्बप्तमपितस्य प्रतिबिम्बे प्रतिफङना- 
त्त्वीनपि पुरुषाथीनाप्तादयति । एतदेवामिप्रत्य प्रहलदेनोक्तम्- 

4 नैवाऽऽत्मनः प्रमुरयं निजछामपूर्णा 
मानं जनादविदुषः करणो वृणीते । 

यद्यज्नो मगवते विदधीत मानं 
तच्चाऽऽत्मने प्रतिमुखस्य यथा मुखश्रीः † इति ॥ 

दपणप्रतिबिम्वितस्य मुखस्य तिरकारिश्रौसेिता चेद्धिम्बमूते मुखे स्मधणीया । 
सा खयमेव तत्र प्रतिफटति नान्यः कथित्तत्प्राप्तावुपायोऽसि यथा तथा विम्बभूतिशवर 
पमधितमेव तत्प्रतिविम्बमूतो जीवो मते नान्यः कशचित्तस्य पुरुषाथेलामेऽसतयुपाय इति 
ष्ट नतदाष्टीनितकयोरथः । तस्य यदा मगवन्तमनन्तमनवरतमाराधयतोऽन्तःकरणे ज्ञान - 

क (५ (न 

प्रतिनन्धकपापेन रहितं ज्ञानानुञूढपुण्येन चोपचितं भवति तदाऽतिनिमले मृकुरमण्डट 
स्व गुलमतिखच्छेऽम्तःकरणे स्कर्मत्यागङामदमादिपुवंकगुरू पप्तदनवेदान्तवाक्यश्रव- 
णमनननिदिष्यापरनैः पेस्छृते तत्तमघीतिगृषूपदिष्टवेदान्तवाक्यकरणिकाऽहं ब्रहमस्मी- 
त्यनातमाकाश्रून्या निरपाधिचैतन्याकारा साक्षात्कारत्मिका वृत्तिरदेति । तस्यां च 
प्रतिफ़लितं चेतन्यं सच्च एव खविषयाश्रयामविययामुन्मूख्यति दीप इव तमः । ततस्तस्या 
नाशात्तया वृत्या पहासिरस्य कायंप्रपच्चस्य नाशः, उपादाननाशचादुपदियनाशस्य 
सवैतच्रपिद्धान्ततिद्धत्वात् । तदेतदाह मगवान्--“ मामेव ये प्रप्न्ते मायमितां 
तरन्ति ते ” इति । आत्पेत्येवोपापीत तरात्मानमेववित्तमेव धीरो विज्ञाय तमेव विदि- 
त्वाऽति मृत्युमेतीलादिश्तिष्िविहापि मामिके्येक्कारोऽप्यतुपरक्ततापरतिपत्त्यथैः । मामेव 
सर्वोपापिविरहितं विदानन्दपदात्मानमखण्डं ये प्रपद्यन्ते वेदान्तवाक्यजन्यया निर्विक- 
रपकपतक्षात्काररूपया निवैचनानहशुद्धविदाकारत्वधर्मविशिष्टया प्रवकृतफटमूतया 
निदिध्यापतनपरिपाकप्रसूतया चेतोवृत्या सर्वज्ञानतत्कायेतररोधिन्या विषयी कुवीत ते 
ये केचिदेतां दुरतिक्रमणीयामपि मायामखिडान्नन्ममुवमनायासेनैव तरन्ति अतिक्रा- 
मन्ति “तस्य ह न देवाश्चनामूत्या इशत आत्मा हयेषां स॒ भवति" इति श्रुतेः । सरवोपा- 
धिनिवृत्या सचिद्ानन्दघनसूपेणेव तिषठन्तीत्यथैः । बहुवचनम्रयोगे देहेन्दियादिंपघातमे- 

कन ना पननम) 

१क.ख.ग. घ. ड, च, ज. न्च, ज. छन्ता्ः। \ख.ग.घ.ड. च. छ.ज, क्ष, ज, 
"दिसं" । 
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इनिवन्धनात्ममेदभ्रान्त्यनुवादारथः। प्रपदयन्तीति वक्तच्ये प्रपन्त इत्यक्तर्ये मरेकशरणा 
सन्ता मामेव भगवन्तं वाघुदेवमीदशमनन्तसोन्दयपारसवेस्वमलिटकलाकलापनि्यम - 
भिन्वनख्दशोमापर्वस्वहरणचरणं प्रमानन्द्धनमयमूतिमतिनैरि्परपञ्चमनवरतमनुचिन्त- 
यन्तो दिवप्तानतिवाहयन्ति ते मत्मेपमहानन्दप्मुद्रमस्ममनस्तया समस्तमायागुणविकरै. 
नोमिमूयन्ते । किं तु मद्वि्ाप्तविनोदकशखा एते मदुनमृढनप्तमथी इति शङ्कमानेव माया 
तेम्योऽपस्रति वारविासिनीव कोधनेम्यसतपोधनेम्यसतसमान्मायातरणाी मामीदशमेव 

संततमनुचिम्तयेदित्यम्यमिपरेते मगवतः। श्रुतयः स्मृतयश्चावार्थ प्रमाणीकर्तम्याः ॥१४॥ 
श्री० दी०-के तह तवां जाननीलत आह-देव हीति । दैव्यलकिक्य- 

तयद्तेत्यथः। गुणमयी सत्छादिगुणकिकारात्मिका मम परमेश्वरस्य शक्तिमीया इर- 
सया दुरा हि प्रभिद्धमेतत् । तथाऽपि ये ममिवाग्यमिचारिण्या मक्त्या प्रपचन्ते 
मजनि ते मायमितां दुसखरामपि तरन्ति । ततो मां नानन्तीति मावः ॥ १४ ॥ 

म० टी०-ययेवं तहि किमिति निसिखछानथमृष्मायोन्मुनाय मगवन्तं मवन्तमेवं 
स्वै न प्रतिपद्यन्ते चिरसंचितद्रितप्रतिबन्धारित्याह मगवान्-- 

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ॥ 
माययाऽपहृतज्ञाना आतुरं मावमािताः ॥ १९॥ 

इष्कृतिनो दुष्कृतेन पेन प्रह नियोगिनः । अत एव॒ नरेषु मध्येऽधमा इह 
साधुमिर्मरणीयाः परत्र चान्थ्हस्रमाजः । कुतो दष्छृतमनथंहतुमेव सदा कुर्नि 
यतो मृढा इदम्थपाधनमिदमनथप्ताधनमितिविवेकशरून्याः । पतति प्रमणि ङ्त न विवि- 
श्चत्ति यतो माययाऽपद्तज्ञानाः शरीरेन्दियपंवाततादत्म्यघ्रानतिद्पेण परेणतया 

मायया पूर्वोक्तयाऽपटतं प्रतिबद्ध ज्ञानं विवेकपतामथ्यं येषां ते तथा। अत एव ते दम्भो 
दर्पौऽमिमानश्च कोषः पारुष्यमेव चेत्यादिनाऽगरे वक्ष्यमाणमापुरं मावं हिंपानृतादिख- 

भवमाभ्रिता मत््तिपत्त्ययोग्याः सन्तो न मा सर्वरं प्रप्ते न मन्ते । अहो रौ्मागयं 
तेषामित्यमिप्रायः ॥ १९ ॥ 

श्री० दी ०--किमिति तरिं सवै खामेव न मनन्ति तत्राऽऽह-न मामिति। 
नरेष येऽधमासते मां न प्रप्यन्ते न मननति। अघमते हेतुः-- मृदा विवेकशुन्याः । 

तत्कतः--दष्क्रतिनः पापश्षीखाः । अतो माययाऽपषहतं निरस श्चाल्लाचार्योपदेशाभ्यां 
जातमपि ज्ञानं येषां ते 1 अत एव दम्मो दर्पोऽभिमानश्च कोषः पार्प्यमेव चेलादिना 
चक्ष्यमाणमापुरं मावं खमावं प्राप्ताः सन्तो न मजनि ॥ १९ ॥ 

१ क. "वपङूजशोमाभिकदरणकमलयुगुलप्रममनवर तवेणुवादननिरतवृन्दावनक्ी डासक्तमानस- 

हेलोद्रतगोवधैनाल्यमहीधरं योपाठं निषूदितरिश्चपाठकंसादिद्षटरंघमभिरवज ॥ २ क्च, 
तसः प्र 

.३९ 



२५० मधुमूदनसरस्वती ्रीधरस्वापिकरतरीकाभ्यां समेता-[भ०७४ ०१६] 

प° दी०~-ये त्वासुरमावरहिताः पृण्यकमांणो विवेकिनसे पुण्यकभतारतम्येन 
चतुविधाः सन्तो मां मजन्ते क्रमेण च कामनाराहिलयेन मत्प्रप्तादान्मायां तरन्तीव्याह -- 

चतविंधा भजन्ते मां जनाः सुतिनोऽ््न ॥ 
आर्तो जिन्नापुर्थार्थी ज्ञानी च भरतषभ ॥ १६॥ 

ये सुकृतिनः पवेजन्मक्ृतपुण्यप्तंचया जनाः स्फटजन्मानस्त एवं नान्ये ते मां 
मजन्ते सेवन्ते हेऽजैन । ते च चयः सकामा एकोऽकाम इत्येवं चतुर्विधाः । आत 
आर्या श्च्याभ्या्यापदा ग्रप्तसन्निवृत्तिमिच्छन् । यथा मखमद्धेन कुपित इन्र 
वपति त्रनवाप्ती जनः, यथा वा जराप्र॑षकारागारवर्ती राजनिचयः, दतप्तमायां वच्ला- 
कषणे द्रौपदी च, ग्राह्र्तो गजेन्द्र । जिन्नापुरातमन्ञाना्थी मुमृक्षुः। यथा मूचु- 
कुन्दः, यथा वा मेथिटो जनकः श्रतदेवश्च, निवृत्ते मौपरटे यथा चोद्धवः । अर्थार्थी, 
दृह वा प्रत वा यद्धोगोपकरणं तद्धिप्पुः । तत्रेह यथा सुप्रीवो विभीषणश्च, यथा 
चोपमन्युः परत्र यथा धुव; । एते चरयोऽपि मगवद्धननेन मायां तरन्ति । 
तत्र जिन्ञासन्ञानोलत्या साक्षादेव मायां तरति अर्तोऽथाथीं च जिज्ञासु 
प्राप्येति विदोषः । आर्तस्या्थारथिनश्च निज्ञापुत्वप्तंमवाज्जिज्ञापोश्वाऽऽवज्ञानो- 
पकरणाथायित्वंमवादुमयोमध्ये जिन्नासरुदिष्टः । तदेते चरथः सकामा भ्याख्याताः | 
निष्कामञ्चतुथे इदानीमुच्यते-ज्ञानी च, ज्ञानं मगवत्तत्वपताक्षात्कार सेन नियुक्तो ज्ञानी 
तीणेमायो निवृत्तपतवंकामः । चकारो यस्य कष्या निष्कमप्रेममक्तप्य ज्ञानिन्य- 
न्तमोवाथेः । हे मरतषम त्वमपि जिज्ञापुी ज्ञानी वेति कतमोऽहं मक्त इति मा 
दाङ्किषठा इत्यथः | तत्र निष्काममक्तो ज्ञानी यथा सनकादिरयथा नारदो यथा 
प्रदो यथा प्रुैेथा वा शुकः | निष्कामः शुद्धप्रममक्तो यथा गोपिकादिर्यथा 
वाऽकररयुधिष्ठिरारिः । कपरशिश्ुपखदयस्तु मयदरेषाच्च संततम गवचिन्तापरा अपि 
न भक्ता मगवद्नुरक्तेरभावात् । मगवदनुरक्तिख्पायस्तु भक्तेः खरूपं साधनं मेदा- 
स्तथा भक्तानामपि भगवद्धक्तरपरायनऽस्मामिः सविशेषं प्रपाश्चेता इतीहापरम्यते॥ १६॥ 

श्री ° ठी ०--पुकृतिनस्तु मां मनन्ति ते च सुकृततारतम्येन चतुर्विधा इाह-- 
चतुविधा इति । पवेजन्मपर ये कृतपुण्या जनाप्ते मां मनन्ति ते चतर्विधाः । अर्त 
रोगा्यमिमूतः । प यदि पव कृतपृण्यस्तहिं मां मजति अन्यथा प्षद्रदेवतामजनेन 

१स.च.ज. न्न. "्धाः। केत इयत आह-भाः।२क.प्ते ।॥१६ ॥ ननु न मां 
दष्छरतिनो मढः प्रपद्यन्ते नराधमा इलयनेन तद्विलक्षणाः सकृतिनो मां भजन्त इत्यथास्मापतेऽपि 
तेषां चातु्िध्यं चतुर्विधा भजन्ते मामिदयनेन दर्िताः । ततस्ते सवै सछृतिन एव मिविरेषा- 

(देति चत्तत्राऽह च । 



[अ००श्नो०१५-१८] भ्रीपद्धगवट्रीता । २५१ 

संप्रति । एवमुत्तरत्रापि द्रष्टव्यम् । जिज्ञसुरामन्ञनेच्छुः । अर्था, अत्र वा 
परत्र वा मोगप्ताधनमृताथदिप्पुः । ज्ञानी चाऽऽत्मवित् ॥ १६ ॥ 

भ  #४१ , भ टी ०--चतुर्विधानामपि सुक्ृतितवे नियतेऽपि सुृताधिक्येन निष्कामतया 
म्रमाधिक्यात्- 

# ® = क #.९ (~ त् 

तेषां ज्ञानी निप्ययुक्त एकम क्तेविंिष्यते ॥ 
क ५ क 9 £ > 

प्रियां हि ज्ञानिनोश्त्यथमहं स॒ च मम प्रियः ॥१अ 
चतुर्विधानां तेषां मध्ये ज्ञानी तच्न्ञानवानिवृत्तपर्वकामो विशिष्यते प$तोऽ- 

तिरिच्यते सवोत्कषट इत्यर्थः । यतो निद्ययुक्तो मगवति प्रत्यगमिन्ने सदा प्माहि- 
तचेता विक्षपकाभावात्। अत एवैकमक्तिरेकस्मिन्मगवत्येव भक्तिरनुरक्तर्य्य प्त तथा, 
तस्यानुरक्तिविषयान्तरामाबात् । हि यस्मास्पियो निरपाधित्रेमास्पदमत्य्थमलयन्ताति. 
शयेन ज्ञानिनोऽहं परत्यगमिन्नः परमात्मा च तस्मादलय्थ स॒ मम् परमेश्वरस्य प्रियः | 

@ =, (५ [काक आत्मा प्रियोऽतिशयेन मवतीति शरुतिलोकयोः प्रति द्धमेवेत्यर्थः ॥ १७ ॥ 

श्री° दी०- तेषां मध्ये ज्ञानी प्रेष्ठ॒ इल्याह-- तेषामिति । तेषां मध्ये ज्ञानी 
विशिष्टः । तत्र हेतवः-- नित्ययुक्तः सदा मन्निष्ठः । एकसिन्मय्येव मक्तिये्य पः । 
ज्ञानिनो देहायमिमानामावेन चित्तकिक्षेपामावानित्ययुक्तत्वमेकान्तमक्तिश्च सरवति 
नान्यस्य । अत एव हि तप्याहमलन्तं प्रियः । स च मम । तप्मदिौर्निययुक्तत्व- 
दिमिश्वतुमिर्हतुमिः प्र उत्तम इत्यथः ॥ १७ ॥ 

म० द ०--तत्किमातीदयस्तव न प्रियाः, न, अत्यर्थमिति विशेषणादिव्याह-- 

उदाराः सवं एवेते त्नानी तार्मेव मे मतम् ॥ 
जास्थितः स॒ हि युक्तात्मा मामेवारुत्तमां गरतिम्॥१८॥ 

एत आतीदयः सकामा अपि मद्धक्ताः सव त्रयोऽप्युदारा एवेक्कृष्टा एव पै. 
जन्माभितनिकसुक्ृतरा शित्वात् । अन्यथा हि मां न मनेयुरव, आतस्य जिन्ञासो- 
रथीधिनश्च मद्धिमुखस्य भुद्रदेवतामक्तप्यापि बहुटमुपम्भात् । अतो मम प्रिया 
एवते । न हि ज्ञानवानज्ञो वा कश्चिदपि मक्तो ममप्रियो मवति। किंतु यस्य 
यादशी मपि प्रीति्ममापि तत्र तादृशी प्रीतिरिति खमावधिद्धमेतत् । तत्र सकामानां 
तरयाणां काम्यमानमपि प्रियमहमपि प्रियः, ज्ञानिनस्तु प्रियान्तरशुन्यस्याहमेव निर- 
तिशयप्रीतिविषयः । अतः सोऽपि मम निरतिशयप्रीतिविषय इति विदोषः । अन्यथा 

हि मम छृतन्ञता न स्यच्करृतघ्नता च स्यात् । अत एवालयथमिति विरेषणमुपात्त 

प्राक् | यथा हि “ यदेव विद्यया करोति श्रद्धयोपनिषदा तरेव वीयवत्तरं मवति ?" 



२५२ पधुमूदनसरस्वतीभ्रीधरस्ामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०शे*१५] 

इर्यत्र॒तरबर्थस्य॒विवक्षितत्वाद्धियारिव्यतिरेकेण कृतमपि कर्म ॒वीर्यवद्भवघ्येव, 
तथाऽत्य्थं ज्ञानी मक्तो मम प्रिय इ्यक्तेयो ज्ञानम्यतिरेकेण मक्त 
सोऽपि प्रिय इति पथैवध्यत्येव, अल्य्थमिति विशेषणस्य विवक्षितत्वात् । उक्तं 
हि-- “ये यथा मां प्रषन्ते तांसथैव मजाम्यहम्१ इति । अतो मामात्मत्वेन ज्ञानवा- 
ञ्तानी, अत्मिव न मत्तो मिन्नः किं त्वहमेव प्त इति मम मतं निश्चयः । तुशब्दः 
सकाममेददर्ितितयपेक्षया निष्कामत्वेदादशित्वविशेष्ोतनाथः । हि यस्मात्स 
ज्ञानी युक्तात्मा सदा मयि प्तमाहितचित्तः सन्मां मगवन्तमनन्तमानन्दधनमात्मानमेवा- 
नत्तमां सवेक्कष्टं गतिं गन्तव्यं प्रमं फट्मास्यितोऽद्खीङृतवात्) न तु मद्भिन्नं किमपि 
फठे प मन्यत इत्यथः ॥ १८ ॥ 

श्री ° दी ०--ता्हि किमितरे चय्त्वद्धक्ताः संसरन्ति नहि रहीलयाह-उदारा 
इति । सरवैऽप्येत उदारा महान्तो मेक्षमाज एवेलर्थः । ज्ञानी पुनराततेवेति मे मतत 
निश्चयः । हि यस्मात ज्ञानी युक्तात्मा मदेकाचित्तः सन्न विद्यत उत्तमा यस्यास्तामनु- 
तमां सवोंत्तमां गतिं मामेवाऽऽस्थित आश्ितवान् | मब्यतिरिक्तमन्यत्फटं न् मन्यत 
इत्यथः ॥ {< ॥ 

म० दी०--यस्मादेवं तसात्- 

वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ॥ 
वासुदेवः सर्वमिति स महासा सुदुर्भः ॥ १९॥ 

 वहूां जन्मनां किंचित्किचितपुण्योपचयहेतूनामन्ते चरमे जन्मनि सवैपुकृतविपरक- 
ख्ये व्ुदेवः सममिति ज्ञानवान्सन्मां निरपाधिप्रेमास्पदं प्रपद्यते सवेदा समस्तप्रम- 
विषयतेन मजते , सकदमिदमहं च वाषुदेव इति दया सवै्रेम्णां मय्येव पय॑वपायि- 
त्वात् । अतः पत॒ एव॑जञानपुषैकमद्धक्तिमान्महात्माऽलयन्तश्ुदधान्तःकरणत्वाञ्जीवन्मुक्तः 
सर्व्ृष्टो न तत्समोऽम्योऽस्ि अधिकस्तु नास्त्येव । अतः सुदुरमो मनुष्याणां 
पंहसेषु दुःखेनापि रब्धुमक्षक्यः । अतः स निरतिशयमतप्ीतिविषय इति युक्त- 
मेवेल्थः ॥ १९. ॥ 

[का भ 

श्री° दी०--एवमृतो मदक्तोऽतिद्टेम इस्याह-- बहुनामिति । बहनां जन्मनां 
# | 

(अ + (+ 

किचिक्किचित्पुण्योपचयेनान्ते चरमे जन्मनि ज्ञानवान्सवेमिदं चराचरं वापरदेव 
एवेतिं प्वातमरृष्टया मां प्रप्ते मनति । अतः सत महाताऽपरिच्छिन्नदष्टिः 

© 

रमः ॥ १९ ॥ 

म० टी०-तदेवमातादिमक्तज्रयपिक्षया ज्ञानिनो मक्तस्योत्कषेस्तषां ज्ञानी निल्- 
युक्त एकमक्तिषिरिप्यत् इत्यत्र प्रतिक्तातो व्यास्यातः । अघुना तु पकामतवे मेद्- 



[अ ०७रो ०२०-२१] भ्रीपद्धगवह्रीता । , २९५३ 

दातवे च पमेऽपि देवतान्तरमक्तपिक्षयाऽऽर्तादीनां त्रयाणां खमक्तानापुत्कषं उदाराः 
सवं एवैत इत्यन्न प्रतिज्ञातो मगवता व्यास्यायते यावदध्यायप्तमापति । मनिऽप्या- 
यापे पकामत्वे मेददरित्वे च मद्क्ता भूमिकक्रमेण पर्क्षं माक्षाख्यं फलं 
ठमन्ते । कदरदेवताभक्तास्तु क्षुद्रमेव पुनपुनःपपरणद्यं फटम् । अतः स्वऽप्याता 
जिज्ञाप्वोऽ्थाधिनश्च मामेव प्रपन्नाः सन्तोऽनायासेन सवेष मोक्षास्यं फठं छम. 
न्तामिलयमिप्रायः परमकारणिकस्य भगवतः । तत्र परमपुरषार्थफटमपि मगवद्रनन- 
पक्ष्य भुद्रफटे कषुदरदेवतामनने पएववाप्नाविशेष एवाप्ताधारणो हेतुरिलाह- 

कामेसतेसतरतज्नानाः परपद्यन्तेऽन्यदेवताः ॥ 
तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः खया ॥ २० 

मोहनस्तम्मनाकर्पणवक्षीकरणमारणोचाटनादिविषयेभगवत्पेवया = छब्धुमराक्यते- 

नामिमतैसेसैः दैः कमिरमिदैत्दतमपस्दते मगवतो वापुदेवाद्विमुखीक्ृत्य तत्तत्फ- 

छदातत्वामिमतक्षदरदेवतामिमस्यं नीतं ज्ञानमन्तःकरणं येषां तेऽन्यदेवता भगवतो वाघु- 
देवादन्याः क्ुद्रदेवतासतं तं नियमं जपोपवापप्रदक्षिणानमस्कारादिष्पं तत्तदेवताराधने 
प्रसिद्धं नियममास्यायाऽऽग्रिल्य प्रपन्ते मजन्ते तत्तसषद्रफटप्रातीच्छया । शुद्र 
वतामध्येऽपि केचित्कांचिदेव भजन्ते खया प्रकृलया नियता अप्ताधारणया पृतेभ्या- 

पवाप्तनया वक्षीकृताः सन्तः ॥ २० ॥ 

श्री० &०--तदेवं कामिनोऽपि सन्तः कामप्र्तये पसेश्वरमेव ये मजनि ते 

कमान््राप्य दनैरमच्यन्त इत्युक्तम् । ये त्वत्यन्तं राजपास्तामप्ताश्च कामामिमूता 
५ॐ 

भ 

धद्रदेवताः पवन्ते ते भेप्रस्तीत्याह काभेरिति चतुमः-- तप्तेः पुत्रक।परात्रुनयाब्- 

विषयः कामेरपह्तविवेकाः सन्तोऽन्याः क्षुद्रा मूतंप्रतयक्षादिदेवता मनन्त । कि 

कृत्वा तत्तदेवताराधने यो यो नियम उपवाप्रादिरक्षणस्तं तं नियमं खीङय । 

तन्नापि स्वकीयया प्रकर्या प्वोम्याप्रवाप्तनया नियता वशीकृताः सन्तः ॥ २० ॥ 

प° दी०-तत्तदैवताप्रपादात्तेषामपि सर्वेश्वरे मगवत्रि वाघुदेवे भक्तिभेविष्यतीति 

न श्राङ्कनीयं, यतः-- 

योयोथां यां तन भक्तः श्रद्रयाऽवितुमिच्छतिं ॥ 
तस्य तस्याचलां श्रद्धा तामेव वेद्धाम्यहम् ॥२१॥ 

तेषां मध्येयोयः कामी यां यां तनुं देवतामूतिं श्रद्धया जन्मान्तरवाप्तनाबखपरादु- 

भतया भक्त्या सरय॒क्तः सन्नावत॒मचेयतुमच्छतं ग्रवततं । चि देकस्याचयताणजमा 

वपक्षे रूपमिदम् । तस्य तस्य कामिनस्तामव द्वतातनु प्रतिं श्रद्ख पृचवाप्तनविशा 

ॐ सुवैपृस्तकेष तैरिद्यतः प्राग्ये रि तदसबद्वत्वादपेकितम् । 



२९४ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिङ्तरीकाभ्यां समेता-[अ ०७ ०-२२-२२) 

समाप्तं मक्तिमचहां स्थिरां विदधामि करोम्यहमन्तयमी, न तु मद्विषयं श्रद्धां तस्य 
तस्य करोमीदयर्थः । तामेव श्रद्धामिति भ्यास्याने यच्छब्दानन्वयः सष्टस्तस्मासति- 
हाब्दमध्याद्दसय व्याख्यातम् ॥ २१ ॥ 

श्री ठी०-- देवताविशेषं ये मननिि तेषां मध्ये यों यो यामितति।यो यो भक्तो 
यांयां तनं देवताखूपां मदीयमेव मतिं श्रद्धयाऽवितुमिच्छति प्रवतते तस्य तस्य 

भक्तस्य तत्तन्म्पवेषया ताग॑व श्रद्धामचलछां ददामहूमन्तयामा विद्धा करीम ॥३१॥ 

प तथा श्रद्धा यक्तस्तस्या राधनमाहते॥ 

लभते च ततः कामान्मयेव वोहेता्हि ताब् ॥२२॥ 
स॒ कामी तया मद्विहितया स्थिरया श्रद्धया युक्तस्तस्या देवतातन्वा राधनमाराधनं 

पूजनमीहते निषैतैयति । उपपतगीरहितोऽपि राधयतिः पूजार्थ । सोपमैतवे ह्याकारः 
श्रयेत । छमते च ततस्तस्या देवतातन्वाः प्रकाशात्कामानीप्पितां्तन्पूषैपकसिितान्दि 
परपिद्धम् । मयेव सक्तेन सर्वकर्मफल्दायिना तत्तदेवतान्त्यीमिणा विहितांसतत्तत्फट- 
विपाकप्तमये निभितान् । हितान्मनःप्रियानिल्येकपद्यं वा । अहितत्वेऽपि हिततया प्रती- 
यमानानित्यर्थः ॥ २२ ॥ 

श्री ठी°-ततश्च--स तयोति। म भक्तस्तया हृदया श्रद्धया तस्यास्लनो 
राधनमाराधनमीहते करोति । ततश्च ये सरकल्िताः कामास्तान्कामांस्ततो देवताविशे- 
षाद्धमते । किं तु मथेव तत्तहेवतान्तयांमिणा विहितानिमितान्हि स्फटमेतत्तत्तहेवताना 
मपि मद्धीनत्वान्मन्मूतितवचेत्यर्थः ॥ २२ ॥ 
 म० दी०-यद्यपि सरव अपि देवताः सर्वात्मनो ममेव तनवस्तदाराधनमपि 
वस्तुतो मदाराधनमेव, सवै्ापि च फल्दाताऽन्तर्यम्यहुमेव, तथाऽपि साक्षामद्धक्तानां 
पे तषां च वस्तुविवेकाविवेककरतं फख्वेषम्यं भवतीत्याह - 

अन्तवततु फर तेषां तद्ववत्यल्पमेधमाम् ॥ 
देवान्देवयजो यान्ति मद्रका यान्ति मामपि ॥ २३॥ 

अस्पमेधपतां मन्दप्रज्ञतेन वस्तुविवेकासमथानां तेषां तत्तदेवताभक्तानां तन्मया 
विहितमपि तत्तदेवताराधनजं फटमन्तवदेव विनाद्येव न तु मद्धक्तानां विवेकिनामि- 
वनन्तं फटं तेषामिल्यथः । कुत एवं यतो देवानिन्द्रादीनन्तवत एव देवयनो मदन्य- 
देवताराधनपरा यान्ति प्रान ! मद्धक्तासतु यः प्तकामाः प्रथमे मस्प्ादादभी्टा- 
न्कामन्पराभ्ुवनि । अपिशब्दप्रयोगात्ततो मदुपाप्रनापरिपाकान्मामनन्तमानन्दघनमीश्व- 
रमपि यानि प्रा्ुवम्ति । अतः समानेऽपि सकामतवे मद्धक्तानामन्यदेवताभक्तानां च 
महदन्तरम् । तस्मातताधूक्तमुराराः एवे एत इति ॥ २६ ॥ 



[ अण्ज्छठो०२४ | भ्रीमद्धगवद्रीता । २९५ 

श्री ° ठी ०--तदेवं यद्यपि सवां अपि देवता ममेव मृतेयोऽतस्तदाराधनमपि 
वस्तुता मदाराधनमेवाहमेव च तत्र फटदाताऽपि तथाऽपि त॒ साक्षान्मद्धक्तानां च तेषां 
च फठवषम्य भवताल्याह--अन्तवाचाति । अल्पमेधप्तां परिच्छितदष्टीनां मया इत्त- 
मपि तत्फटमन्तवत्तु विनाशि मवति । तदेवाऽऽह-देवान्यजन्तीति देवयजस्ते देवान. 
न्तवतो यानत । मद्धक्ताप्तु मामनाचन्तं परमानन्दं प्रावन्त ॥ २६॥ 

पर० दी०-एवं भगवद्भजनस्य सर्वोत्तमफटत्वेऽपि कथं प्रायेण प्राणिनो भगव. 
इत्यत्र हेतुमाह भगवान्- 

अभ्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामव्रुद्यः॥ 
परं भावमनानन्ता ममान्ययमनुत्तमम् ॥ २४ ॥ 

अव्यक्त देहग्रहणात्प्राकार्याक्षमतवेन स्थितमिदानी वसुदेवगृहे व्यि भोतिकदेहा- 
वच्छेदेन कायक्षमतां प्राप्तं कंचिज्विमेव मन्यन्ते मापीश्वरमप्यबुद्धयो विवेकरन्याः | 
अग्यक्तं पवेकारणमपि मां व्यक्ति कायेषूपतां मत्स्यकूमायनेकावताररूपेण प्राप्तमिति 

वा | कथं ते जीवाप्तवां न विविच्चनिति । तघाबुद्धय इत्युक्तं हैतं विवृणोति--परं सवे- 
कारणदपमभ्ययं निलयं मम भावं स्वरूपं सोपाधिकमजानन्त्तथा निरूपाधिकमप्यनुत्तमं 
सर्वेत्कष्टमनतिरायाद्वितीयपरमानन्दघनमनन्तं मम खरूपमजानन्तो जीवानुकारिकाय॑द्- 
शनाज्ञीवमेव कंचिन्मां मन्यन्ते । ततो मौमनीश्वरवेनामिमतं विहाय प्रिद्धं देवता- 
न्तरमेव मनन्ते । ततश्ान्तवदेव फं प्रापुषन्तीत्यथः । अग्रे च वक्ष्यते--अवनाननि 
मां मूढा मानुषी तनुमाश्चितमिति ॥ २४ ॥ 

श्री टी०--ननु च समाने प्रया महति च फलविशेषे सति परवेऽपि किमिति 
देवतान्तरं हित्वा त्वामेव न मजनि तत्राऽऽह--अव्यक्तमिति । अन्यक्तं प्रपञ्चा 
तीतं मां व्यक्ति मनुष्यमत्स्यकरमोदिमावं प्राप्तमसपनुद्धयो मन्यन्ते । तत्र हेतुः--मम 
परं मावं खदूपमनानन्तः । कथंभूतम् , अव्ययं नित्यं न विद्यत उत्तमो यस्मात्तं 

मावम् । अतो जगद्रकषार्थं रीटयाऽऽविष्टृतनानाविदद्धोनितपरच्छमूति मां परमेश्वरं च 
स्वकर्मनिभितमौतिकदेहं च देवतान्तरं सम॑ पदयन्तो मन्दमततयो मां नाऽऽद्वियन्ते | 
प्रत्युत क्षिप्रफट्दं देवतान्तरमेव भजन्ति । ते चोक्तप्रकरिणान्तवत्फटं प्राप्नुवन्तीं- 
त्यथः ॥ २४ ॥ 

म० ठी०--ननु जन्मकेऽपि प्र्वयोगिष्येयं श्रीवेकुण्ठस्यमैश्वरमेव रूपमावि्म- 
[प 4 + 1 च [भाक ^ 

वितवति सप्रति च श्रीवत्प्रकेोस्तुमवनमालाकिरीर्कुण्डडारिदिव्योपकरणशाशिनि कम्बु- 

१ क. ड, छ, विचिन्वन्ति । २कृ.ग. इ. @, ज. ज. मारश्च । ३ क, क्ष. ज, -नाती. 

वाऽऽद्धिः । । 



२५६ पध्रदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०७ ०२५२६) 

कमटकौमोदकीचक्वरधारिचतुर्ूने श्रीमद्वैतनेयवाहने निसिरपुरडोकपादितरानरामे- 
शवरामिषेकादिमहावैमवे सपैपुरापुरजेतरि विविधदिभ्यडीखाविापशीे सवावतारशिरे- 
मणो परक्ष्कुण्ठनायके निखिषटलोकदुःखनिस्ताराय मुवमवतीरणे विरिनचिप्रप- 
चचासमविनिरतिशयपैन्दयप्ारपर्वस्मूतौ = बाल्छीलाविमोहितविधातरि तरणि 
किरणोज्ज्वलदिव्यपीताम्बरे निरुपमदयामघुन्दरे करदीकृतपारिनाता्पराजितपरदरे 
बाणयुद्धविनितशशाङ्शेखरे समस्तपुरापुरविजयिनरकपरभूतिमह दितेयप्रकरप्राणपरयन्त- 
सपस्वहारिणि श्रीदामादिपरमरङ्महविमवकारेणि षोडशपहसरदिव्यषपधारण्यपरि- 
मेयगुणगरिमणि महामहिमनि नारदमार्कण्डेयादिमहमुनिगणस्तुते त्वयि कथमविवेकरि- 
नोऽपि मनुष्यब्रुदधिर्जीवुद्धिरवे्यजैनाशङ्कामपनिनीषुराह मगवान्- 

नाहं प्रकाशः स्वस्य योगमायासमाद्रतः ॥ 
मूढोऽय नाभिजानाति ङोकौ मामजमव्ययम् ॥२५॥ 

अहं सवैस्य छोकस्य न प्रकाशः स्वेन रूपेण प्रक्यो न मवामि । कं तु केषांचि- 
न्मद्धक्तानामेव प्रक्यो मवामील्यमिप्रायः । कथं सवेस्य छोकस्य न प्रकट इत्र 
हेतुमाह- योगमायाप्तमावृतः, योगो मम संकस्पल्द्रशषव्तनी माया योगमाया तयाऽ- 
यममक्तो जनो मां खद्पेण न॒ ानातिितप्कल्पानुविधायिन्या मायया सम्यगावृतः 
सत्यपि ज्ञानकारणे ज्ञानविषयत्वायोग्यः कृतः । अतो यदुक्तं प्रं मावमजानन्त इति 
तत्र मम प्तक एव कारणमिद्युक्तं भवति । अतो मम मायया मूढ अवृतन्नानः 
सत्तये चतुविधमक्तविटक्षणो छोकः सत्यपि ज्ञानकारणे मामनमन्ययमनाद्यनन्तं परमे. 
शरं नाभिजानाति, रं तु. विपरीतदृश्या मनुष्यमेव कंचिन्मन्यत इत्यथः । विचमानं 
वर्तुस्वरूपमावृणोत्यवि्यमानं च ॒किंचिदशेयतीति टोकिकमायायामपि प्रपिद्धमे- 
तत् ॥ २९ || भ 

भी° दी०-तेषां छ्ाज्ञाने हेतुमाह -नाहमिति । स्पैस्य छोकस्य नाहं 
प्रकाशः प्रकटो न मवामि करि तु मद्धक्तानामेव । यतो योगमायया समावृतः । योगो 
युकतिर्दीयः कोऽप्यचिन््यपज्ञाविछाप्तः । स॒ एव मायाऽषटमानघटनपदीगस््वात्तया 
तेछन्नः। अत एव मत्खह्पन्नाने मूढः सन्नयं होकोऽजमन्ययं च मां न जानाति॥२९॥ 

पर्दी ०--अतो मायया स्वाधीनया पवेभ्यामोहकत्वत््वयं चाप्रतिबद्धज्ञानलात्- 

वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन ॥ 
भविष्याणि च भूतानिमां त् वेद् न कश्चन ॥२६॥ 

१ क, ज्, नाचातुयेमनया । २ च, "यस्त्वं तया । 



[गण्ज््ो२०] | भ्रीपदधगवदहवीता। ` २५७ 

अहमप्रतिबद्धपरवविज्ञानो मायया पवीष्ठोकात्मोहयतापि समतीतानि चिरविनष्टानि 
वतेमानानि च मविष्याणि च | एवं काटत्रयवतीनि मतानि स्थावरजङ्गमानि सर्वाणि 
वेदं जानामि हेऽथुन । अतोऽहं पवेज्तः परमेश्वर इत्यत्र नासि संशय इत्यर्थः । मां तु, 
तुशब्दो ज्ञानप्रतिबन्धद्योतनाथः \ मां सवेदरिनमपि मायाविनमिव तन्मायामोहितः 
कश्चन कोऽपि मदनुग्रहमाजनं मद्धक्तं विना न वेद् मन्मायामोहितत्वात् । अतो मत्त. 
त्ववेदनामवादेव प्रायेण प्राणिनो मां न मनन्त इत्यभिप्रायः ॥ २६ ॥ 

श्री ° टीर-- सर्वोत्तमं मत्छषूपमजानन्त इत्युक्तम् । तदेव खध्य पर्वोत्तमत्वम- 
नावृतज्ञानशक्तित्वेन = दशरेयन्नन्येषामन्ञानमाह- वेदेति । समतीतानि विनष्टानि 
घतेमानानि च मविष्याणि च मावीनि च चिकाटवतीनि मृतानि स्थावरजङ्गमानि 
पवाण्यहं वेद जानामि, मायाश्रयत्वान्मम्, तस्याः खाश्रयन्यामोहकत्वामावादिति 
प्रसिद्धम् । मां तु न कोऽपि वेत्ति मन्मायामोहितत्वात् ।  प्रपिद्धं हि छोके मायायाः 
स्वाश्रयापीनत्वमन्यमोहकत्वं च ॥ २६ ॥ 

प दी०-योगमायां भगवत्तत्वविज्ञानप्रतिबन्धे हेतुमुक्त्वा देहेन्दियतषातामि- 
क (0 

मानातिशयप्वैकं मोगामिनिवेशं हेत्न्तरमाह- 

रच्छदमृपपुत्थन हहम।हन भसति ॥ 

सवेमूतानि समोहं सभ यान्ति परंतप ॥ २७॥ 
इच्छाद्रेषाम्यामनुकृद्परतिक्ृढविषयाम्यां समुत्थितेन शीताप्णपुखदुःखादिद्वद्रनिमित्तेन 

मोहेनाहं सुर्यं दःखीत्यादिविपथयेण प्वीण्यपि मृतानि समोहं किवेकायोभ्यत्वं सरग स्थुल. 
देहोत्पत्तौ पत्या -यानिति। हे मारत हे परतपेति संबोधनद्रयस्य दुटमहिप्ना खषपरकला 
च त्वां द्रदरमोहास्यः शन्ननामिभवितुमखमिति मावः । नहीच्छाद्रेषरहितं किंचिदपि मूत- 
मस्ति । न च ताम्यामाविषटस्य बहिषिषयपपि ज्ञानं सेमवति क्रि पुनरात्मविषयम् । 
अतो रागद्रष्याकुखान्तःकरणत्वात्तवीण्यापि मूतानि मां प्रमेश्वरमात्ममूतं न जानन्ति 
अता न मजन्ते मननीयमपि ॥ २७ ॥ 

श्री दी०-- तदेवं मायाविषयत्वेन जीवानां परमश्वराज्ञानमुक्तम् । तस्थेवाज्ञानप्य 
टदत्वे कारणमाह--इच्छिषसमुत्थेनेति । मृज्यत इति पतगैः । सगं स्युखदेहोतपत्तो 
सत्यां तदनुक्रर इच्छा तसतिकृडे च द्विषः । ताम्यां समुत्थः समुद्रतो यः 

शीतेोष्णह्रुखदुःखादिद्वदरनिमित्तो मोहो विवेकभ्रेशस्तेन स्वेमूतानि संमोहमहमेव सुखी 
दुःखी चेति गाढतरममिनिवेशं प्रद्रुवनिति । अतस्तानि मज्ज्ञानामावात्न मा मन- 

न्तीति मावः ॥ २७ ॥ | | 
प री०--यदि प्ैमृतानि संमोहं यान्ति कथं तदि चतुर्विधा मनन्ते मामि 

त्युक्त, पल सुकरतातिसचर्यन तषा क्षणपपत्वादवाह् ~ + 

३३ 



२५८ मधुतदनसरस्वतीभ्रीधरसवामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०श्ने०२८-२९] 

येषां खन्तगतं पापं जनानां एण्यकर्मणाम् ॥ 
ते देदमोहनिर्भुक्ता मजन्ते मां दृद्वरताः ॥ २८॥ 

येषां तु इतरटोकविलक्षणानां जनानां सफटजन्मनां पृण्यकर्मेणामनेकनन्मघ पुण्या- 
चरणरीलानां तैस्तैः पण्यैः कर्मैमिज्ञानप्रतिबन्धकं पापमन्तगतमन्तमवप्तानं प्र्ठं ते 
पापामविनं ततिमित्तेन द्वदरमोहेन रागदरेषादिनिबन्धनविपर्यापिन खत एव रिर्ुक्ता; 
पुनराघरृस्ययोग्यत्वेन लक्ता दृटव्रता अचास्यप्॑करपाः सवेथा भगवानेव भजनीयः 
प्त चेवंहूप एवेति प्रमाणजनिताप्रामाण्यशङ्कासुन्यविज्ञानाः सन्तो मां परमात्मानं मन. 
नेऽनन्यरारणाः सन्तः पेवन्ते । एतादृशा एव चतुर्विधा मजन्ते मामित्यत्र भुककति- 
रब्देनोक्ताः ! अतः परभूतानि समोहं यान्तीदयुत्परगः । तेषां मध्ये ये पुक्रतिनप्त 
संमोहशून्या मां भजन्त इत्यपवाद इति न विरोधः । अयमेवोत्सरमः प्रागपि प्रतिपादि- 
तल्िभिगणमेयमैवेरिलत्र । तसमात्सत्वशोधकपुण्यकमेपतचयाय सथैदा यतनीय. 
मिति मवः॥२८॥ 

श्री ° टी०--कुतस्तं केचन त्वां भजन्तो द्यन्ते तथाऽऽह--येषापरिति । 
येषां तु पृण्याचरणरीडानां सवं प्रतिबन्धकं पापमन्तगतं नष्टं ते द्वद्रनिमित्तेन मोहेन 
निगुक्ता दटव्रता एकान्तिनः पतन्तो मां भनन्ते ॥ २८ ॥ 

प० दी०--अथेदानीमजरनस्य प्र्षुत्यापयितु सूतरभूतो -छोकावुच्येते । अनयोरेव 
ृततिस्थानीय उत्तरोऽध्यायो मविष्यति-- 

जरामरणमोक्षाय मामाभित्य यतन्ति ये ॥ 
क, श $ ४७ ( (प 

त ब्रह्म ताह्दुः कृत्स्रमध्यास कम चाखरम् ॥२९॥ 
ये पप्तारटुःखाननिविण्णा जरामरणमेक्षाय जरामरणादििविषदुःहपंसारदुःखनि- 

राप्ताय तदेकहेतुं मां परगुणे मगवन्तमाध्ियेतरपकषैमुस्येन शरणं गत्वा यतन्ति 
यतन्ते मदपितानि फलामिपंधिषन्यानि विहितानि कर्माणि कुन्ति ते क्रमेण शद्धा 
न्तःकरणाः स््तस्तन्जगत्कारणं मायाधिषठानं शुद्धं परं व्रह्म निगुणं तत्पदच्क्ष्यं मां 
वु; । तथाऽऽत्मानं शरीरमधिङत्य प्रकाशमानं कत्लमुपाध्यपरिच्छिन्ं त्वपदलक्षयं 
विदुः | कमं च तेदुभयवेदनप्तधनं गुरूपसदनश्रवणमननादयसिटं निरवरोषं फटान्य- 
मिचारि विदुजनन्तीलर्थः | २९ ॥ 

भ्री° ठी०--एवं च मां भरज॑न्ः सर्व विज्ञेयं विज्ञाय कृतार्था भवन्तीवाह-- 
जरामरणेति । जरामरणयोमोक्ाय निरापतार्थं मामाश्रिल ये प्रयतन्ते ते तत्परं बरह् 



[ अ०्जरे०३० | भीपद्धगवद्रीता । ५९ 

विदुः कत्छ्मध्यात्मं च विदुः } येन तत्तवं तं देहादिग्यतिरिक्तं टाद्धमात्पानं च 
भनन्ता्यथः | तत्प्राधनम्तमचि रहस्यं कमं च जानन्ति ॥ २९ ॥ 

साधिभूृताधिदेवं मां साधियन्नं च ये विदुः ॥ 
प्रयाणकारेऽपि च मां ते विदुुक्तषेतसः ॥ ३० ॥ 

इति श्रीमहाभारते रातसाहक्ष्यां संहितायां वैयासिक्या 
मीष्मपवेणि श्रीमद्गवद्वीतासूपनिपषत्सु बह्यविचायां 

योगरासखे श्रीृष्णाजैनसंवादे ज्ञानयोगो 
नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७॥ 

म० दी०-न चैवंभूतानां मद्भक्तानां मृत्यकाठेऽपि विवेशकरणतया मद्विस्मरणं 
शङ्कनाय) यतः पापिमूताधिदवमपिम्ताधिदेवाभ्यां सहितं तथा साधियन्नं चापियज्ञेन च 
साहेत सा य॒ विदुश्वन्तयान्त ते युक्तचेतप्तः सवदा मयि समाहितचेतपः सन्तस्तत्पस्कार- 
पाटवात््रयाणकल प्राणो्तमणकटे करणग्रामस्यालन्तव्यग्रतायामपि, चकारादयत्नेनैव 
मल्छृपया मां तवात्मानं विदुजानन्ति, तेषां मतिकराठेऽपि मराकरिव चित्तवृत्तिः 
पवेपचित्तस्कारपाटवाद्धवति । तथा च ते मद्धक्तियोगात्करृता्था एवेति मावः । 
अधेमृताधिद्वापियन्नरढ्दानुत्रेऽध्यायेऽजेनप्र्पवकं व्याख्यास्यति भगवानिति सै. 
मनाविहम् । तदन्नात्तमाधिकारिणं प्रति तेयं मध्यमाथिकारिणं प्रति च ध्येयं लक्षणया 
मुख्यया च वृत्त्या तत्पदप्रतिपायं बरह्म निषूपितम् ॥ ६० ॥ 

इति श्रीमत्परमहंपतपरितरानकाचायंश्रीविशचशवरसरस्वतीपादशिष्यश्रीमधु 
सूदनपतरवतीकिरचितायां श्रीमद्धगवद्वीतागृढर्थदीपिकाया- 

[4 

माधृकारेमदन ज्ञयध्ययप्रातपा्यतन्ह्मानरूः 

पण नाम प्प्रमाऽप्यायः॥ ७ 

भ्री° दी--न चैवंमृतानां योगभेशशङ्काऽपीत्याह--साधिभूताधिदैवमिति । 
अधिमूतादिरव्दानामर्थं भगवानेवानन्तराध्याये व्यास्यास्यति 1 अधिमूतेनाधिदेषेन 
च पहाधियन्तेन च सहितं ये मां जानन्ति ते युक्तचेतपो मय्याप्क्तमनपषः प्रयाण- 
केऽपि मरणप्तमयेऽपि मां विदुर्न तु तदाऽपि व्यकुहीमूय मां विस्मरान्नि । अतो 
मद्धक्तानां न योगभेशङ्कलरथः ॥ ३० ॥ 



३६० मधुसूदनसरस्वती भ्रीषरखामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ°८ने*१- 

कुष्णमक्तैरयत्रेन ब्रह्मज्ञानमवाप्यते | 
इति विन्ञानयोगास्ये स्तम पंप्रका्ितम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीुबोधिन्यां यैकायां श्रीधरस्वामिविरावितायां ज्ञानवि- 

ज्ञानयोगो नाम सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ 

अथाष्टमोऽध्यायः 

प° दी०-पू्वाध्यायान्ते ^ ते ब्रहम तद्विदुः छत्लमध्यात्मं कमं चासिठम् ” 
हयादिना सार्षशछोकेन सप पदार्था ज्तेयत्वेन मगवता सूत्रितासतेषां वृत्ति्थानीयोऽय- 
मष्टमोऽ्याय आरभ्यते । तत्र सृत्नितानि सप्त वस्तूनि विरोषतो बुमत्समानः छोका- 
म्याम्- 

र 

असन उवाच 
[न द् [9 याः > + ७ ४१२ 

फ तद्ब्रह्म केमभ्यास् फ कम पुरुषोत्तम ॥ 
+ च * नन 0 क भ्ठ, + ध क 

आपेभूत च क प्रक्तिमधिदव कयुच्यतं ॥ 3॥ 

तरन्तयत्वेनाक्तं ब्रह्य किं सोपाधिकं निरुपाधिकं वा । एवमात्मानं देहमापिकृल 
तसि्धिष्ठाने तिष्ठतीलध्यात्मं किं श्रो्ादिकरणयरामो वा प्रलक्चेतन्यं वा| तथा 
कमं चासिदमियत्न किं कर्म यज्ञरूपमन्यद्वा ^“ विज्ञानं यज्ञं तनुते कमणि तनुतेऽपि 
च ?? इति श्रुतौ द्ेविध्यश्रवणात् । तव मम च प्मत्वात्कथं त्वं मां एच्छपीति शङ्का- 
मपनुदन्पवैपुरुषे्य उत्तमस्य सर्वज्ञस्य तव न कंचिदज्तेयमिति सवोधनेन सूचयति हे 
पुरुषोत्तमेति । अधिभूतं च किं प्रोक्तं एरथिव्यादिमूतमधिकृल्य यक्किचित्कायमधिमूत- 
पदेन विवक्षितं किं वा समस्तमेव कायंनातम् । चकारः सर्वषां प्रशरानां समुच्चया्ैः । 
अधिदैवं किमुच्यते. देवताविषयमनुध्यानं वा सपैदैवतेष्वादित्यमण्डलादिप्वनुस्यूतं 
चेतन्यं वा ॥ १ ॥ 

श्री ० दी०--ह्यकमौधिमूतादि विहः कृष्णैकचेतपतः। 
इत्युक्तं ्रहमकमादि स्पष्टमष्टम उच्यते ॥ 

€ कः ॥ ५ [+ ५ $ 9 ूवाध्यायाने भगवतोपलिप्ाना बरह्य्यात्मादिप्ानां पदार्थानां तत्सं िजञाुरमन 
उवाच कि तद्र्तिद्राम्याम्--स्ष्टोऽधैः ॥ १॥ 

१च्, ज, प्पदिष्यनां। 



[अर८शो०२-३] श्रीपद्धगवदह्रीता। | २६१ 

जधिय्नः केथं कोत्र दृहैऽस्मिन्मधुसूदन ॥ 
प्रयाणकारे च केथं ्ेयोऽसि नियताप्मभिः॥ २॥ 

अधियज्ञो यज्ञमधिगतो देवतात्मा वा प्रह्वा । प्त च कथं केन प्रकरिण 
चिन्तनीयः । करं तादात्म्येन किं वाऽद्यन्तामेदेन । सवेथाऽपि पत॒ किमसिन्देहे कते 
ततो बहिवा । देहे चेत्स कोऽत्र बुद्धयादिस्तद्यतिरिक्तो वा । अधियज्ञः कथं कोऽतरेति 
न प्रश्रयम् । करं तु सप्रकार एक एव प्रशन इति दरष्टम्यम् । परमकारणिकत्वांदाया- 
सेनापि परवोपद्रवनिवारकस्य भगवतोऽनायापरेन मत्पदेहोपद्रवनिवारणमीषत्करमुचित- 
मेवेति सूचयन्संबोधयति हे मधुमृरनेति । प्रयाणकाटे च सपैकरणम्रामवैयग्याचित्तपत- 
माधानानुपपत्तेः कथं केन प्रकारेण नियतात्मभिः समादितवितेर्तेयोऽसीत्युक्तशङ्कासूच- 
नाथेश्वकारः । एतत्सव पवैजनतवासरमकारुणिकलवाच्च शरणागतं मां प्रति कथयेल्यमि- 
प्रायः ॥ २॥ 

भरी ° दी ०--रिं च-अधियङ्ग इति। अन्न देहे यो यज्ञो निवैतैते तसिन्कोऽ- 
पियज्ञोऽधिष्ठाता प्रयोनकः फर्दाता च क इत्यथै; । खरूपं पृष्ऽपिषठानप्रकारं 
एच्छति--कथं केन प्रकरेणास्ावस्िन्देहे स्थितो यद्तमधितिषठतीत्यथंः । यज्ञग्र- 
ट्ण सवैक्भेणामुपरक्षणार्थम् । अन्तके च नियतचित्तैः पुरुषैः कथं केनेपरयेन 

भ (५ 

ज्ञय।ऽप्ि ॥ २॥ 

म० दी-एवं सप्तानां प्रभरानां करमेणोत्तरं चिभिः -छेकेः-- 

श्रीभगवानुवाच- 
अक्षरं ब्रह्म परमं स्वमावोऽध्यास्ममुच्यते ॥ 

नि क, ह £ १, » ® 

भूतभावादरवकरा वप्तमः कमस््चितः ॥ ३ ॥ 
प्रक्रमेण हि निणेये प्रष्टुरमीष्टसिद्धिरनायातेन स्यादिलमिप्रायवान्मगवानत्र 

छोके प्र्त्रयं कमेण निर्धारितवान् । एवं द्ितीय-छोकेऽपि प्रश्चत्रयं तृतीय चछछोके 
त्वेकमिति विभागः । निरुपाधिकमेव बह्मा विवक्षितं द्यशब्देन न तु सोपाधिकमिति 
प्रथमप्रशनस्वोत्तरमाह--अक्षरं न क्षरतीदयविनाि अश्रुते वा सवमिति सवव्यापकम् । 
“८ एतद्वै तदक्षरं गामं ब्राह्मणा अभिवदन्लस्थूहमनणु " इल्यादुपक्रम्थ ¢ एतस्य वा 
अक्षरस्य प्रश्ने गाग सू्याचन्द्रमपर विधृतौ तिष्ठतः, नान्यदतोऽल्ति द्रष्ट '' इलयादि 
मध्ये प्रामृद्य “ एताकिन्ु सल्वक्षरे गाग्याका्च ओतश्च प्रोतश्च  इत्युपपरहृतं 
रतया । सर्वोपाधिनुन्यं सवस्य प्रदातृ अव्याकृताकाश्चान्तप्य कत्लस्य प्रपञ्चस्य 
धारयितृ अरिश्च दारीरेन्धियपंाति विज्ञात निरुपाधिकं चेतन्यं तदिह त्ह्येति विव- 

१ क्, ख, (तादनायासेनैव सः । 



२६२ प्रधुमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिदरतदीकाभ्यां सपेता- [अ०८करे०] 
क, क 

क्षितम् । एतदेव विषृणाति--प्रमापेति । परमं खपरकादापरमानन्दखूपं प्रशाप्तनस्य 
कृत्लनडवर्गधारणस्य च शिङ्गस्य तेत्रेवोपपत्तः ¢ अक्षरमम्बरान्तधृतैः ” इति 
न्यायात् । न विवहाक्षररब्दस्य वणेमात्र र्ढत्वाच्छूतिटि्गाधिकरणन्यायमूकेन 
५ हदिरयोगमपहरति इति न्यायेन रथकारशब्देन जातिविशेषवत्प्रणवार्यमक्षरमेव 
गहय तत्रोक्तचि्गापतमवात्, ओमित्येकाक्षरं ब्रहेति च परेण विशेषणात् “आन्थक्यप्र- 
तिहतानां विपरीतं बलाबटम्” इति न्यायात् । “व्षामु रथकार आदधीत इत्यत्र तु 
जातिविशेषे नास््प्तंमव इति विरेषः । अनन्यथाश्षिद्धेन तु टिङ्गेन श्रुतेः “अक 
शसतद्िङ्गात् " इत्यादौ विवृतः । एतावांसिवह विशेषः, अनन्यथाधिद्धेन दिङ्गेन 
ुतेवीधे यत्र योगः सेमवति तत्र सर एव गृह्यते मुख्यत्वात्, यथाऽऽग्येः स्तुवते एषेः 
सतुवत इत्यादो । यथा चतरेवाक्षरशब्डे । यत्र तु योगोऽपि न संभवति तत्र गोणी 
वृत्तिर्यथाऽऽकारप्राणादिशब्देषु । आकाशशब्दस्यापरि ब्रह्मणि ज समन्तात्काशत 
इति योगः भवतीति चेत्, स्र एव गृह्यतामिति प््चपादीकृतः । तथा च पारमर्ष 
सूत्रं ५ प्रतिद्धेश्च ” इति । छृतर्मतर विस्तरेण । तदेवं किं तद्भदयेति निर्णीतम् । 
अधुना किमध्यात्ममिति निरणीयते--यदक्षरं ब्रह्त्युक्तं तस्यैव खमावः खो मावः 
खद्पं प्रत्यक्चैतन्यं न तु स्वस्य माव इति षष्ठोप्तमापतः, रक्षणाप्रपङ्गात्, षष्ठीतत्पुर- 
पवाघेन कर्मधारयपरिग्रहस्य श्रतपदाथन्वयेन निषादस्यपत्यविकरणपिद्धत्वात् । 
तस्मात्र ब्रह्मणः संबन्धि किं तु बरह्मखरूपमेव । आत्मानं देहमधिकृत्य मोकतृतया वतै. 
मानमध्यातममुच्यतेऽध्यात्मरन्देनामिधीयते न करणम्राम इत्यथः । यागदानहोमात्मकं 
वेदिकं कमैवात्र कर्मशब्देन विवक्षितमिति तृतीयप्रोत्तरमाह--मूतानां मवनधर्म- 
काणां पर्षा स्थावरजङ्गमानां भावमुतपत्तिमुद्धवं वृद्धि च करोति यो विपतगेस््यागस्त- 
तच्छाखविहितो यागदानहौमात्मकः सर इह कर्मपत्नितः कर्मराब्देनोक्त इति यावत् । 
तत्र देवतोदेशेन द्रव्यल्ागो याग उक्तष्ठदधोमो वषट्कारप्रयोगान्तः । स एवोपवि- 
्टदोमः खाहाकारप्रयोगान्त आपचनपर्थन्तो होमः । पर्त्वापत्तिपर्यन्तः ्त्वत्याो 
दानम् । सवत्र च त्यागांशोऽनुगतः । तस्य च मूतमवद्धवकात्म्-- 

^ अमनो प्रासाऽऽहुतिः ्म्थगादित्यमुपतिष्ठते 
आदित्याञ्जायते वृष्टिवष्टेरन्नं ततः प्रजाः ” 

इति स्मतः, ५ ते वा एते आहुती हते उत्क्रामतः "' इत्यादिश्रुतेश्च ॥ ६ ॥ 
भ्री° दी०--प्र्षक्रमेणात्तरं श्रीमगवानुवाचाक्षरमितितिमिः--न क्षरति न चट- 

तीलक्षरम् । परमं यदक्षरं नगतो मूढकारणं तद्र 1 ५ एतद्रे तदक्षरं गां बराह्मणा 
अभिवदन्ति "” ईति श्रुतेः । खस्थेव ब्रह्मण एवांशो जीवूपेण भवने खमभाव; । स ६ 

0. 1, ५, १३, च, मतिवि ।12क, मू । ननु जीवोऽप्यक्षरस्तत्राऽऽह प । 



[अ ०८ ०४] श्रीपद्धगवट्रीता । २६३ 

एवाऽऽत्मानं देहमधिहत्य मोक्तृतेन वरतमानोऽध्यात्मशब्देनोच्यत इलर्थः । भूतानां 
जरायुजादीनां भाव उत्पत्तिः, उद्धवश्च- 

“ अग्नो प्रासाऽऽहुतिः पम्यगारित्यमुपतिष्ठते। 
आदित्यालायते वृष्िवेष्टेरत्ं ततः प्रनाः " 

इत्युक्तक्रमेण वृद्धिसतो मवेद्धवौ करोति यो विपो देवतोदेशेन दरम्यल्यागहपो 
यज्ञः, सवैकम॑णामुषटक्षणमेतत्, स्र कर्मशब्दवाच्यः ॥ २ ॥ 

प० टी०--पेप्रयमिमप्र्षत्रयस्योत्तरमाह-- 

अधिभूतं क्षरो मावः परपश्वाधिदेवतम् ॥ 
~. र क भ क - 9 ६, 

आधयनज्ञाज्हमवान्र इह दहमृता कर ॥ ९॥ 
रतीति क्षरो विनाशी मावो यत्किचिज्निमद्रस्तु मूतं प्राणिनातमधिक् मवती- 

त्यधिमृतमुच्यते । पुरषो हिरण्यः परमष्टिटिङ्गात्मा व्यषटिपकरणातुग्राहकः 
५ आन्िवेदमग्र पतीतपुरुषविधः ” इत्युपक्रम्य « प्र यदूर्वोऽसमात्स्व्नात्र्वाम्पा- 
प्मन ओपत्तस्मालुरुषः ” इलयादिशरुला प्रतिपादितः । चकारात्- 

^ स॒ वै शरीरी प्रथमः पर वै पुरुष उच्यते| 
आदिकता सर मृतानां ब्रह्मऽ समवर्तत » 

इत्यादिस्मृत्या च प्रतिपादितः । अधिदैवतं देवतान्यादिल्यदीन्यधिङ्ख चकुरादि- 
करणान्यनुगृहातीति तथोच्यते । अधियन्तः सर्वयज्ञाधिष्ठाता पवयन्तफटदायकशच । 
सवेयज्ञामिमानिनी विष््वारुया देवता « यज्ञे वै विष्णुः # इति श्रुतेः । प्र च विष्णु- 
रधियज्ञोऽहं वापुदेव एव न मद्धिचः कश्चित् । अत एव परब्रह्मणः सकाशादत्यन्ता- 
मदेनैव प्रतिपत्तव्य इति कथमिति व्या्यातम् । स॒ च्रास्िन्मनुष्यदेहे यज्ञरूपेण 
वतैते बुद्यादिग्यतिरिक्तो विष्णुहपत्वात् । एतेन प्त किमसिन्दह ततो बहिवा, देहे 
चेत्कोऽत् बुद्धादिस्तव्यतिरेक्तो वेति संदेहो निरस्तः । मनुष्यदंहे च यज्ञस्थावस्थानं 
यज्ञ्य मनुष्यदेहनित्यैतवात् । “' पुरुषो वे यज्ञः पुरुषस्तेन यज्ञो यदेनं पुरुषस्तनुते » 
इत्यादिश्रुतेः । हे देहभृतां वर प्वेप्राणिनां शेषेति सिोधयन्परतिक्षणं मत्संमाषणात्छृत- 
कृलस्त्वमेतहोधयोग्योऽपीति प्रोत्पाहयत्यञनं॑मगवान् । अर्जुनस्य प्प्राणिश्रे्ठतव 
मगवदनुग्रहातिहययमाजनत्वात्मि द्भमेव ॥ ४ ॥ 

श्री ठी०--करं च-अधिभृतपिति । क्षरो मावो विनश्वरो देहादिपदार्थो 
भूतं प्राणिमातरमयिकृत्य मवतीलधिमूतमुच्यते । पुरषो वैराजः मू्ेमण्डमध्यवतीं 
सवांामृततदेवतानामयिपतिरधिदैवतमुच्यते । 

१. च्. स्न, देह एव ग्र। 



२६४ मधुसृदनसरस्वतीश्रीषरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता- [अ०८क्ो०५] 

«८ सवै ह्नरीरी प्रथमः सै पुरुष उच्यते। 
¢ 

आदिकती पर मतानां बरह्माऽग्रे समवतत *' इति श्रुतेः ॥ 
५\ 

[$ 

अत्राछिन्देहेऽन्तर्यामित्वेन स्थितोऽहमेवाधियन्नो यन्ञादिकर्मप्रवतेकस्तत्फट्दाता 
[क ५ च भ + ~ भ १ रिमिगणेर्जविवे 

च ] कथमिलयस्योत्तरमनेनगोक्तं द्रष्टव्यम् । अन्तयामिणोऽपङ्त्वादिमिगुणेनीववेरक्ष- 
ण्येन देहानतर्ितव्य प्रसिद्धत्वात् । तथाच श्रुतिः- 

५ दू मुपणां सयुजा खाया समानं वृक्षं परिषस्वनति। 
तयोरन्यः पिप्प खाद्रस्यनश्च्न्यो अमिचाकरीति' इति ॥ 

करका > 

देहतां मध्ये शरष्ठेति सेबोधयंस्त्वमप्येवंमूतमन्त्यामिणं पराधीनखपरव्तिनिवृत्यन्व- 
यव्यतिरेकाम्यां बोदुमहै्रीति सूचयति ॥ ४ ॥ 

प० री०-दृदानीं प्रयाणकाले च कथं ज्ञयोऽप्ठीति सप्तमस्य प्रश्स्योत्तरमाह-~ 
९ ० 1 > 

अन्तकाले चं मामेव स्मरन्पुक्ला कर्वरम् ॥ 
५ [| (^ ि [| श ॥ 

यः प्रयाति स मद्भवं याति नास्त्यत्र संशयः ॥ ९॥ 
मामेव मगवन्तं वासुदेवमधियज्ञं सगुणं निगृणं वा परममक्षरं ब्रह्म न व्वध्यातसा- 

दिकं स्मरन्दा चिन्तयत्तत्पस्कारपाटवात्समस्तकरणय्रामवेयग्रयव्यन्तकष्ेऽपि स्मर 
न्कवरं मुक्त्वा श्रीरेऽहममाभिमानं तयक्त्वा प्राणवियोगकषे यः प्रयाति, सगण- 
ध्यानपक्षेऽचि्योतिरहः शष्ठ इत्यादिकवकष्यमाणेन देवयानमार्गेण पितयान(ण)मारगास्म- 
कर्षेण याति पर॒ उपाप्रको मद्धावं मदूपतां निरगुणव्रह्ममावं हिरण्यगभरोकमोगान्ते 

(कका १ न 

याति प्राप्नोति । निणव्रह्मस्मरणपन्चे तु केवरं त्यक्त्वा प्रयातीति ोकटथ्मिप्रायं 
« न तस्य प्राणा उत्कामन्त्यत्रैव समवनीयन्ते ” इति श्चतेसतस्य प्राणोत्रमणामावेन 
मत्यमावात् । स मद्धावं पाक्षद्रेव याति “ब्रह्मेव पतन्रह्याप्येति ” इति श्रुतेः। 
नास्त्यत्र देहन्यतिरिक्त आत्मनि मद्धावप्राप्तो वा संशयः, आत्मा देहायतिरिक्तो न 
वा, देहम्यतिरेकेऽपि ईश्वराद्धि्ो न वेति प्देहो न विचते “ छिघन्ते सवैततरयाः " 
इतिश्रुतेः । अत्र च कटेवरं मुक्त्वा प्रयातीति देहाद्धि्रतवं मद्धावं यतीति चेश्वराद- 
मित्त्वं जीवस्योक्तमिति द्रष्टव्यम् ॥ ९ ॥ | 

 श्री° री०--प्रथाणकले च कथं ज्ञेयोऽपीत्यनेन पृरष्टमन्तकं डे ज्ञानोपायं तत्फछं 
च दशेयति--अन्तका इति । ममेवोक्तरक्षणमन्तयंमिरूपं परमेश्वरं स्मरन्देहं 
त्यक्त्वा यः प्रकर्पणाचिरादिमागेंग याति सर मद्भवं मदरुपतां याति । अत्र च श्चयो 
नाति । स्मरणं ज्ञानोपायो मद्धावापत्तिश्च फटमिद्यथः ॥ ९ ॥ 

१. ग, च, स्च, वटीयः। २क. कालना । 



[ अण्नछनो०६-७] श्रीपद्धगवद्रीता | २६९ 
^) ५ [*९ श 

म टी ०--अन्तकष्ठे मगवन्तमनुध्यायतो मगवत्प्रापिनियतेति वदितुमन्य॑दापि 
¢ ¢. ह 

यत्किचित्तत्कारे ध्यायतो देहं त्यनतस्तत्प्राक्षिरवरयंमाविनीति दसेयति- 

यं यं चपि स्मरन्मावे त्यजत्यन्ते करेवरम् ॥ 
५4 9 9, क च, अ ~ 

त तमबवात कन्तय पदा तटव्भाप्वतः ॥ 8 ॥ 

न् केवलं मां स्मरन्मद्धावं यातीति नियमः किं तियं यं चारि मावं देवताषि 
शेषं, चकारादन्यदपि यत्किचिद्रा स्मरंश्िन्तयन्न्ते प्राणवियोगकाले केवरं लयजति 
मँ तं तमेव स्मथमाणं मावमेव नान्यमेति प्राप्रोति । हे कौन्तेयेति पितृष्वपत्रस्वेन 
खनेहातिशये सूचयति । तेन चावर्यानुग्रह्मत्वं तेन च प्रतारणाशङ्खशन्यत्वमिति । 
अन्तके स्मरणोघमापरमवेऽपि पूवास्यापतजनिता वाप्ननेव स्मतिहेतुसियाह-सद। 
सवेदा तद्िन्देवताविरेषादौ भाक मावना वाप्रना तद्धावः स मितः पारितो येन 
स॒ तथा भाविततद्धाव इत्यथः । आहिताभ्न्यादेराक्रतिगणत्वाद्धावितपदस्य परनिपातः । 
तद्धविन तच्चिन्तनेन मावितो वाप्तितचित्त इति वा ॥ १ ॥ 

०, क ल 

श्री दी०-न केव मां स्मरन्मद्धावं प्रा्नोतीति तियमः फं तेहि-यं 
यमिति । यं यं मावं देवतान्तरं वाऽन्यमपि वाऽन्तकाडे स्मरन्देहं लयजति त तमेव 
स्मथमाभं मावं प्रप्नोति । अन्तक मावविशेषस्मरणे हेतुः--सवेदा तस्य मावो माब- 
नाऽनुचिन्तनं तेन भावितो वासितचित्तः ॥ ६ । 

मृ० दी०--यस्मदिवं पूर्स्मरणाम्याप्रननिताऽन्त्या मावनैव तदानीं परवशस्य 
देहान्तरप्राप्तौ कारणम्- 

तस्मात्सर्वेषु कारेष मामनुस्मर युध्य च ॥ 
^€ = _ ¢ ^ > 

मय्यार्पतमनाड्दडमामर्वष्यस्यसशयः ॥ ७ ॥ 
तसमान्मद्विषयकान्त्यमावनोत्पत्यरथं सर्वेषु कदटिषु पूवमेवाऽऽद्रेण मां समुणमीश्वर्- 

भनुस्मर चिन्तय । यद्यन्तःकरणाशुद्धिवस्चा्न शक्रोषि सततमनुस्मतुं ततोऽन्तःकरम्- 
शुद्धये युध्य च, अन्तःकरणुयर्थ युद्धादिकं खधप कुर । युध्येति युष्यश्वे्थेः 
एवं च निलनेमित्तिककमौनुष्ठनिनादद्धिक्षयान्माथे मगवति बासुदेवेऽपिते परकल्पाध्यव- 
सायलक्षणे मनेबुद्धी येन त्या प त्वमीदृशः सवेदा मचिन्तनपरः सन्मामेवेप्यषि 
प्राप्प्यपि । अरषंशयो नाच्च सेशयो विद्यते । इदं च समुणन्रह्मचिन्तनसुपाप्तकानामुक्तं 

` वाऽपोटव पाष्टः । 

१. नन्यमपिये केष २क.ख. घ. ड. छ. ज्. पियंकेचि। ३ क, ख,ग. घ. छ. 

ज, ऽपि 1४ ड, सतते । ५ ज, दृगम्- तस्मा । 

- 



२६६ पधुसूदनसरस्वतीश्ीषरस्वा मिकतदीकाभ्यां समेता-[अ०८श्०८-९] 

तेषामन्दयमावनाप्तपिक्षत्वात् । निगुणव्रह्ज्ञानिनां तु ज्ञानप्तमकालमेवान्ञाननिघृत्ति्- 
क्षणाया मुक्तेः सिद्धत्वा्रासत्यन््यमावनापकषेति द्रष्टम्यम् ॥ ७ ॥ | 

भरी ° टी०--यस्माूर्ववाप्तनेवान्तकाठे स्पृतिहेतुन तु तदा विवरस्य स्मरणो- 
यमः ममवति- तस्मादिति । तस्मात्पर्वदा मामनुस्मर चिन्तय । मततं स्मरणं च 

चित्तरदधि विना न मवति) अतो युध्य च युध्यख चित्तशुद्धयर्थ युद्धादिकं खधर्म 
चानुतिष्तयर्थः । एवं मय्यपितं मनः सकल्पात्मकं बुद्धिश्च व्यवप्तायात्मका येन खया 
स त्वं मामेव प्राप्स्यति अपशयः संशयोऽत्र नसि ॥ ७ ॥ 

प° दी०--तदेवं सप्तानामपि प्रशचानामुत्तरमुक्त्वा प्रयाणकाठे मगवदनुस्मरणस्य 
मगवत्प्रा्िरक्षणं फलं विवरीतुमारमते- 

दिप षि वि (अन 

जस्यासयागयक्तन चतसा नन्यगामना ॥ 

परमं पुरषं दिव्यं याति पाथांनुचिन्तथन् ॥ ८ ॥ 
अम्यापतः सजातीयप्रत्ययप्रवाहो मयि विजातीयप्रल्ययानन्तरितः षष्ठे प्राग्या- 

स्यातः । सर एव योगः समाधिस्तेन युक्तं तत्रैव व्याप्तमात्माकारवृत्तीतरवृत्तिन्यं 
यचेतस्तेन चतप्ताऽम्याप्रपाटवेन नान्यगामिना नान्यत्र विषयान्तरे निरोधप्रयलनं 
विनाऽपि गन्तु शीलमस्येति तेन परमं निरतिशयं पुरुषं पुण दिव्यं दिवि चोतनात- 
न्यादित्ये मवं “ यश्चाप्तावादित्ये ” इति श्रुतेः । याति गच्छति है पार्थं । अनुचिन्त- 
यन् , शाखाचारयोपदेशमनुध्यायन् ॥ ८ ॥ 

श्री ° दी ०--पततस्मरणस्य चाभ्यापोऽन्तरङ्ग साधनमिति दरयन्ाह-अभ्या- 
सेति । अभ्याप्ः सनातीयप्रल्ययप्रवाहः । प्र एव योग॒ उपायस्तेन युक्तेनेकम्रेण । 
अत एव नान्यं विषयं गन्तुं शीट यस्य तेन चेतप्ता दिन्ये चोतनात्मकं परमं पुरुषं 
परमेश्वरमनुचिन्तयन्हे पाथं तमेव याति ॥ ८ ॥ 

म० ठी? पुनरपि तमेवानुचिन्तयितव्यं गन्तन्यं च पुरुषं विश्षिन्ि- 
(अ { (प 

फ़ पुराणमनुश्चापतार 

। मणोरणीर्याप्मनुस्मरेयः ॥ 
सवस्य धातारमचिन्तयरूप- 

मादि्यवधी तमपरः परस्तात् ॥ ९ ॥ 
कविं क्रान्तिं तेनातीतानागताज्ञेषवस्तुदितेन सर्वज्ञ, प्राणं चिरंतन प 

कारणत्वाद्नादिमिति यावत् । अनुशापितारं सपैस्य जगतो नियन्तारमणोरणीयां 

१ क. छ. स्मरानूचे । २ ख, संभवति । 



[मण “श्रो १०] श्रीपद्धगवह्मीता । २६७ 

सृक्षमादप्याकाशादेः पृक्षमतरं तदुपादानत्वात् । सर्वस्य कर्मफलजातस्य धातारं विचि 
ततया प्राणिभ्यो विभक्तारं “ फटमत उपपत्तेः ” इति न्यायात् । न चिन्तयितं 
राकेयमपारामेतमहिमत्वेन रूपं यस्य तम् । अआदिलस्येव सकटजगदवमाप्को वर्ण 
काशा यस्य ते सवस्य जगताऽवमाप्तकभिति यावत् । अत एव तमपरः परस्तात्तमपो 
म।हन्धिकारद्ज्ञानरक्षणात्परसतात्परकाश्चरूपत्वेन तमेोविरोषिनमिति यावत् । अनुः 
स्मराचन्तयदच्यः कश्चिदपि स तं यातीति पूरवेणेव संबन्धः । त तं परं पुरुषमुपैति दिभ्य- 
मिति परेण वा सबन्धः ॥ ९॥ 

= म० ठी ० --कदा तदनुप्मरणे प्रयत्नातिरेकोऽम्यथ्थते तदाहं 
क 

प्रयाणकारे मनमाऽचरेन 
भक्त्या य॒क्तो योगरवरेन चव ॥ 

भवोमध्ये प्राणमावेश्य सम्य- 
कस तं परं पुरुषमुपेति दिव्यम् ॥ १० ॥ 

प्रयाणकाटेऽन्तकाटेऽचहेनैकम्रेण मनपता तं पुरुषं, योऽनुस्मरेदित्यनुकीति । कीदशः, 
भक्त्या परमेश्वरविषयेण परमेण प्रेम्णा युक्तः । योगस्य समाधे्वैेन तज्जनितपस्का. 
रपमूहेन व्युत्थानपंस्कारविरोधिना च युक्तः । एवं प्रथमं ददयपण्डरीके वक्ञीक्रत्य 
तत उष्वेगामिन्या सुषृस्नया नाड्या गुरूपदिष्टमार्गेण भूमिजयक्रमेण भवोमध्य आज्ञा- 
चक्रे प्राणमविरय स्थापयित्वा पम्यगप्रमत्तो ब्रह्मरन्ादंत्काम्य स॒ एवमपाप्तकस्तं कविं 
पुराणमनुरापितारमिलयादिरक्षणं परं पुरुषं दिव्यं चोतनात्मकमुपैति प्रतिपद्यते ॥१०॥ 
भी, टी ०--पुनरप्यनुचिन्तनीयं पूरं विरिनष्टि--कविपितिद्राभ्याम्- 

कविं पवज्ं पुराणमनादिपिद्धम् , अनु्ाकषितारं नियन्तारम्, अणोः सू्मादप्यणी- 
यांप्मतिपृकमं सवैष्य धातारं पोषकम् । अपरिमितमहिमत्वादचिन्तयदूपं॑मरीमपतयोम- 
नोबुद्योरगोचरम् । आदिल्यवत्खपरपरकाशात्मको वणः खदूपं यस्य तम् । तमप 
प्रकृतेः परस्ताद्रतमानम् । # “ वेदाहमेतं परुषं महान्तम् " । “ आदित्यवर्णं तमत; 
परस्तात् ? इति श्रुतेः । एवमूत पुरुषमन्तकारं भक्तियुक्ता निश्वटर्नं मनप्ा याञनुस्म- 

रत् । मनोनेश्वस्ये हेतुः--योगवछेन सम्यक्पषस्नामर्गेण भरुवोमध्ये प्राणमविश्येति । घ 
तं पर पुरुष देव्य ययातनात्मक प्राप्रति॥९॥ १०॥ 

% इयं श्रुतिः क पुस्तक एव इद्यते । 

१क.ग.घ. ड. च. ज. ज्ञ. दुत्तम्य । ज, दुपक्रम्य । २.क. ने सवेविदयानिमातारं पु । 
3 के, सृक्ष्ममाकाशकारुदिग्भ्योऽप्यतिसृक्ष्मतरम् । स । भ्ख.ग.ध्. ठ. च. छ.ज.क्ञ. ज, 
रूपम् । आ. । ५ क. "तेः । सप्रपन्चप्रकृतिं भिचा यस्तिष्ठति ए । ६ क. न किक्षिपरहितेन म । 

७ क़. “पं प्रमात्म्वरूपं दि" । 



२६८ पथुसुदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतटीकान्यां समेता-[भ० ८ ०११-१२] 

म० टी०-- इदानीं येन केनविदमिधानेन ध्यानकाले मगवदनुसरणे प्रे - 
५ सवे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांपि सवाणि च यद्वदति । 

यदिच्छन्तो बह्मचथ चरनिि तत्ते पदं पंम्रहेण त्रवीम्योमित्येतत् ” 
इत्यादिश्चतिपरतिपादिततवेन प्रणवेनैवामिषानेन तदनुस्मरणं कतैव्यं नान्येन मनच््रा- 

नियन्तुमुपक्रमते- 
@ ॐ,  @ अ ॐ 

यदक्षरं वद्वद्ा वदान्त 

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ॥ 
(८ क ष् (प 

वादच्छन्ता ्ह्मचय चरत 
रि [| 9 क, क 

तत्त एद् सग्रहण प्रवक्ष्य ॥ ३३॥ 
यदक्षरमविनारि ओंकारा्यं ब्रह्म वेदविदो वदन्ति “ एतद्र तदक्षरं गर्भँ 

ब्राह्मणा अभिवदन्त्यस्थूहटमनण्वहुलमदीरष्,! इत्यादिवचनैः सवैविशोषनिवततनेन प्रतिपा- 
दयन्ति । न केवलं प्रमाणकुरषधेरव प्रतिपन्नं किं तु मृक्तोपप्रप्यतया तेरप्यनुमूतमि- 
त्याह~-विदम्ति खूपतया पम्यग्दश्चनेन यदक्षरं यतयो यत्नरीटाः संन्याप्तिनो 
वीतरागा निद्हाः । न केवलं पिदधेरनुभूतं साधकानामपि सर्वोऽपि प्रयापतस्तद्थं इलया- 
ह--यदिच्छन्तो ज्ञातु नेष्ठिका ब्रह्मचारणो व्रहमचरयं गुरुकुट्वापादि तपश्चरन्ति याव- 
जीवं तदक्षरास्यं पदं पदनीयं ते तुभ्यं सग्रहेण सक्षेपेणाहं प्रवक्ष्ये प्रकर्षण कथयि- 
प्यामि यथा तव बोधो मवति तथा । अतस्तदक्षरं कथं मया ज्ञेयमित्या्ुखो मा मूर 
त्यभिप्रायः । अन्न च परस्य बरह्मणो वाचकरूपेण प्रतिमावल्प्तीकरूपेण च ध्यः पुन- 
सेतं विमातरेणोमिलयनेनैवक्षरेण परं पुरषममिध्यायीत स॒ तमथिगच्छति" इत्यारिविचनेमै- 
म्दमध्यमबुद्धीनां कममुक्तिफटकमुपापतनमृक्तं तदेवेहापि विवक्षितं भगवता । अतो योग- 
धारणाप्तहितमोकारोपाप्नं तत्फटं खसखरूपं ततोऽपृनरावृत्ति्तन्मामशवेत्यथंनातमुच्यते 
यावदध्यायप्तमाप्ति ॥ ११ ॥ 

श्री° ठी०-केवडदम्याप्तयोगादपि प्रणवापारमम्याप्तमन्तरङ्गं विधित्सुः प्रति- 
जानीते-- यदक्षरमिति } यदक्षरं वेदानज्ञा वदनि “एतस्य वा अक्षरस्य ` प्रशासने 
गां सू्ौचन्द्रमसो विधृतो तिष्ठतः इति श्रुतेः । वीतो रागो येभ्यस्ते वीतरागा यतयः 
प्रयत्नवन्तो यद्विशनिि । यज्तातुमिच्छन्तो गृर्ुटे बरह्मचर्यं चरन्ति तत्ते तुम्यं पद्यते 
गम्यत इति पदं प्राप्यं सग्रहेण सक्षेपेण प्रवक्ष्ये तत्पराप्त्युपायं कथयिष्यामीदर्थः॥११॥ 

म० टी०--तत प्रवक्ष्य इति प्रतिज्ञातमथं सोपकरणमाह द्राम्याम्- 

साराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ॥ 
मृध्न्यधायाऽऽ््मनः प्राणमास्थितो यागरधारणाम् ॥१२॥ 



[अण्नछो०१द्] श्रीपद्धगवदीता । >६९ 

सवाणीद्धियद्वाराणि संयम्य खचछविषयेम्यः प्रत्याय विषयदोषर्नाम्याप्ता- 
तद्विमुखतामापादितेः श्रोत्रादिभिः शब्दादिविषयग्रहणमकूर्वन् । बाघयन्दियनिरोधेऽपि 
मनप्तः प्रचारः स्यादित आह-मनो हृदि निरध्य च, अम्याप्रैराग्याम्यां षष्ठे 
ग्यास्याताम्यां इदयदेरो मनो निरुध्य निर्त्तिकतामापा्य च, अन्तरपि विषयचै- 
न्तामकुवे्ित्यथः । एवं बहिरन्तरपलन्िद्वाराणि सर्वाणि संनिरुध्य करियाद्वारं प्राण- 
मपि वेतो नियह्य मूमिजयक्रमेण मू्याधाय भ्ुवर्मध्ये तदुपरि च गुरूपदिष्टमर्गे- 
णाऽञवेदयाऽऽत्मनो योगधारणामात्विषयप्तमाधिद्पां धारणामास्यितः । आत्मन 
इति देवतादिव्यावृ्यथम् ॥ १२ ॥ 

श्री० दी०~-प्रतिन्नातमुपायं पताङ्गमाह द्वाम्पाम्- सर्वेति । पवीणीदधियद्रा- 
राणि संयम्य प्रत्याहृत्य चकषुरादिमि्ह्यविषयग्रहणमकुनित्यथः । मनश्च हदि 

ॐ, (0 क निरुध्य बाह्यविषयस्मरणमकुषैननिलयथैः । मृचि श्रवोभेध्य प्राणमाधाय योगस्य धारणां 
० 

स्थयेमास्थित आधरितवन्पन् ॥ १२ ॥ 

जओमि्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरमा मनुस्मरच् ॥ 
यः प्रयाति च्यजन्देहं स्र याति परमां गतिम् ॥ १३॥ 

म० टी०--ओभित्यक्रमक्षरं ्रह्मवाचकल्वात्प्रतिमावद्भहमप्रतीकत्वाद्रा ब्रह्म व्याह- 
रङचरन् । ओमिति ग्याहरननित्येताकेतैव निवह ॒एकाक्षरमित्यनायाप्तकथनेन स्तत्य- 
थम् । ओमिति व्याह्रनेकाक्षसेकमद्धितीयमक्षरमविनारि सर्वन्यापकं बह्म मामोमि- 
त्यस्या्थ स्मरन्निति वा । तेन प्रणवं जपंस्तदमिषेयभूतं च मां चिन्तयनमूधन्यया 
नाञ्या देह लयजन्यः प्रयाति प्त याति देवयानमार्गेण ब्रह्मरोकं गत्वा तद्योगान्ते परमां 
रङरष्टं गतिं महरूपाम् । अत्र पतञ्जहिना “ तीत्रकषवेगानामापतच्नः ” समाधिदखमः, 
इत्युक्ता “ इश्वरप्रणिषानाद्वा » इलयुक्तम् । प्रणिधानं च व्याख्यातं “ तस्य 
वाचकः प्रणवः? “ तन्नप्तद्थेभावनम् » इति । '(तमाधितिद्धिरीश्वरप्रणिधानात्" 

इति च । इह तु पाक्षदेव ततः प्रमगतिडाम इत्यक्तम् । तस्मादविरोधायामित्ये- 
काक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरक्रात्मनो योगधारणामास्थित इति ग्यारूयेयम् । भिच- 
त्रफट्त्वोपपत्तेवां न विरोधः ॥ १६ ॥ 

श्री° दी°-ओमिति ) ओमिलेकं यदक्षरं तदेव बरह्मवाचकत्वाद् प्रतिमादिव- 

द्रदप्रतीकत्वाद्वा ब्रह्म तवाहरनचारयंसद्राच्यं च मामनुस्परत्नेव देहं लजन्यः प्रकर्षण 

याति अधिरादिम्गेण स परमां श्रेष्ठां गतिं मद्धतिं याति प्राप्रोति ॥ १६ ॥ 

म० &०--य एवं वायुनिरोधेेधुर्येण ्रवोर्मध्ये प्राणमाकेदय मूर्धन्यया नाञ्या 

१ख.,ग, घ. ्येकराक्ष' । च, प्न, 'देततदक्ष । 



2२७० परधमरनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता- [अ ० “श्रो ०१४-१५} 

देहं त्यक्तं सेच्छया न शक्रोति कै तु कमेक्षयेणेव परवशो देहं यजति तस्य कि 

स्यादिति वदाह- 
क [1 क # क क 

अनन्यचताः सरततया मा स्परातं नत्यशः॥ 
+ £ ® = 

तस्याहं सुरुमः पाथ नित्ययुक्तस्य यागरनः ॥ १४ ॥ 
न विद्यते मदन्यविषये चेतो यस्य सोऽनन्यचेताः सतते निरन्तरं निलो यावः 

उजीवं यो मां स्मरति तस्य स्ववदशतया परवशतया वा देहं ल्यजतोऽपि नित्ययुक्तस्य 
प्तततप्तमाहितचित्तप्य योगिनः पुषटमः सुतेन छम्योऽहं परमेश्वर इतरेषा मतिदुटमोऽपि 
हे पर्थ, तवाहमतिपढमो मा भेषीरिदयभिप्रायः । अत्र तस्येति षष्ठी शेषे पबन्धपता- 
मान्ये । कतरि न छोकेत्यादिना निषेधात् । अत्र॒ चानन्यचेतस्त्वेन सत्कारोऽयादरः 
ततमिति नैरन्तर्यं निलयश्च इति दीर्काृत्वं स्मरणस्योक्तम् । तेन ५ स॒ तु दीषै- 

काठनेरन्तयंसत्कारापेवितो दृदमूमि; ” इति पतज्ञं मतमनुपृतं मवति । तत्र प्त 
इत्यम्याप् उक्तोऽपि स्मरणपयेवप्तायी । तेन यावज्जीवं प्रतिक्षणं किक्षपान्तरहून्यतया 
मगवदनुचिन्तनमेव परमगतिहेतमून्यया नाञ्या तु सेच्छया प्राणोत्क्रमणे मवतु 
न वेति नातीवाऽऽग्रहः ॥ १४ ॥ 

श्री टी०-एवं चान्तके धारणया मद््ा्तिनिल्याम्याप्तवत एव॒ भवति 
नान्यस्येति पूर्वक्तमेवानुस्मारयति--अनन्येति । न्तयन्यिशवेतो यस्य तथाभूतः 
सन्यो मां सततं निरन्तरं निशः प्रतिदिनं स्मरति तप्य निलयुक्तस्य समाहितप्याहं 

सुखेन छभ्योऽसि नन्यस्य ॥ १४ ॥ 

म० टी०-मगवन्तं प्राप्ताः पुनरावतन्ते न वेति सदेहं नाऽऽवतेन्त इत्याह- 

मादुपेत्य पुनजन्म दुःखाखयमशाशतम् ॥ 
< नाऽसप्तुवन्ति महासानः संपिर परमां गताः॥१५॥ 

~ गपरीश्रं प्राप्य पुनजन्म मनुप्यादिदेहसेनन्धं, कीदशं दुःखारयं गमंवाप्रयोनि 
दारनिगेमना्नेकदुःखस्थानम् । अशाखतमस्थिरं दृष्टनष्टप्रायं नाऽऽपरुवन्ति पृन- 
नऽऽव्तन्त इत्यः । यतो महात्मानो रजस्तमोमररहितानःकरणाः शुद्धपत्ाः म- 
तपत्तसम्यग्शेना मह्ोकमोगान्ते परमां सरवोल्कृष्टां सापीद्धं मुकं गतास्ते । अत्र 
मां प्राप्य तिद्ध गता इति वदतोपासकानां करममृक्तिदेरिता ॥ १९ ॥ 

श्री° दी ०-यथेवे तवं सुमोऽपि ततः किमत आह-पामिति । उक्त- 
ठक्षणा महात्मानो मद्धक्ता मां प्राप्य पुनदुःखाश्रयमनिदं च जन्म न प्रा्ुवनि । 
यतस्ते परमां सम्यक्ि्द्धि मोक्षमेव प्राप्ताः । पुनर्जन्मनो दुःखानां चाऽऽखयं स्थानं 

क अ 

ते मामुपे्य न प्राटुवन्तीति वा ॥ १९ ॥ 



[अ०८शो०१६-१५] श्रीपद्धगवट्रीता । ९.७१ 

म० टी०--मगवन्तमुपागतानां ्म्ब्दशिनामपुनरादततौ कथितां ततो विमु- 
खानामप्तम्यग्द्चिनां पुनरषृत्तिर्थपिद्धेाई- 

क (१ ~ ~ £ 

जव्रह्मनयुवनद्िकाः एुनरावतिनाऽज्न ॥ 

मामुपेस्य तु कोन्तेय एनजेन्म न विद्यते ॥ १६ ॥ 
अब्रह्मुवनात्, मवन्तयन्न भूतानीति मुवनं छोकः । अभिविधावाकारः । ब्रह्मटो- 

केन पतह प्वऽपि टोका मद्विमुखानाम्तम्यरिनां मोगपूमयः पुनरावक्तिनः पुनरावर्त- 
नशीटाः । बरह्ममवनादिति पाठे भवनं वाप्तस्थानमिति सर एवार्थः । हेऽर्जुन सखतःप्रभि- 
दधमहापोरष । किं तद्वदेव त्वां प्राप्तानामापे पुनरावृ्तर्मैल्ाह- मागीश्वरमेकमुपेल 
तु । तर्टोकान्तरवेरक्षण्ययोतनाथोऽवधारणारथो वा । ममिव प्राप्य निरतानां हे कौनेय 
मातृतोऽपि प्रप्तिद्धमहानुमाव पुनजन्म न विद्यते पुनरावृतिर्नासतीलयर्थः । अघरार्जुन 
कौन्तेयेति संबोधनद्वयेन खषूपतः कारणतश्च पद्धज्ञीनप्तपत्तये सूचिता । अत्रेयं 
व्यवस्था, ये क्रममुक्तिफटामिरपाप्तनामिर्हयलोकं प्रापतास्ेषामेव तत्रो्न्रपम्यग्दर्च- 
नानां ब्रह्मणा सह मोक्षः । ये तु पञ्चाथिविद्यादिमिरतत्करतवोऽपि तत्र गता्तिषामव- 
सयेमावि पुनभेन्म । अत एव क्रममुक्यमिप्रयेण « ब्रह्मछोकमभिेपते न च पुन- 

रावतैते ” “ अनावृत्तिः शब्दात् इति श्रुतिपूत्रयोरुपपत्तिः । इतरत्र “ तेषामिह 
न पुनरावृत्तिः ” “ इमं मानवमावर्तं नाऽऽवर्तन्ते ” इतीहिममिति च विरेषणाद्मना- 
धिकरणकल्पादन्यत्र पुनरावृत्तिः प्रतीयते ॥ १६ ॥ 

भ्री० दी ०-एतदेव सरवष्वपि छेकेषुं पुनरावृत्तिं दशेयतिधास्यति--आत्र- 
ह्येति । नह्यणो भुवनं वासस्थानं ब्रह्मछोकस्तमभिव्याप्य सव टोकाः पुनर व्तन्नीलाः। 
ब्रह्महोकस्यापि विनारित्वात्तत्त्यानामनुतनज्ञानानामवदयंमावि पनजेन्म । य एवं 
करममुक्तिफरामिरपाप्ननामिनरसदोकं प्रप्तासेषामेव तत्रोत्पच्ज्ञानानां ब्रह्मणां सतह 
मोक्षो नान्येषां । मापुपे्य वतैमानानां तु पुनजेन्म नास्येवेलयथंः | १६ ॥ 

प्र० दी०--त्रह्मरोकप्तहिताः सवै छोकाः पुनरावतिनः, कस्मात्काटपरिच्छिन्न- 
(क 

त्वा[द्लयाह-~ 

सहस्षयुगपयन्तमहयदूप्रह्मणी विदुः ॥ 
रारि य॒गपहस्ान्तां तेऽहाराप्रविदां जनाः ॥ १७ ॥ 

१च.ज. च्च. शय॒न्तेन।२च.ज. स्न. "तेन्तेःअ। 3 क. पर् । तथा च~ ब्रह्मणा सद 
ते सँ सपर प्रतिक्षचरे । परस्यान्ते कृतात्मानः प्रविशन्ति परं पदम् । परस्यान्ते ब्रह्मणः परमा- 
युषोऽन्ते कृतात्मानो ब्रह्मभावापादितमनोवृत्तयः । कम॑दरारेण येषां ब्रह्मलोकम्र्भिस्तेषां न मोक्ष इति 
परिनिष्ठितः । माः । 



२७२ पधुसूदनसरस्वतीभ्रीधरसामिकृतदीकाभ्यां समेहा-[अ०८ ०१८] 

मनुष्यपरिमाणेन प्रहसखयुगपर्यन्तं पसं युगानि चतुयगानि(भि) पर्वन्तोऽवपतानं 
यस्य तत् । ““ चतुर्यगपहस्रं तु बरह्मणो दिनमुच्यते ” इति' हि पौराणिकं वचनम् । 
तादृशं ब्रह्मणः प्रनापतेरहर्दिनं यये विदुः, तथा रारि युगपरहच्नान्तां चतुरयुगसहखप- 
यन्ता, ये विहुरियनुवीते, तेऽहोरात्रविदस्त एवाहोराघ्रविदो योगिनो जनाः । येतु 
चन््रार्कगलेव विदे नाहोरात्रविदः खस्पदरित्वादिलमिप्रायः ॥ १७ ॥ 

भ्री° दी०--नतु च- 

«८ तपस्िनो दानश्ीछा वीतरागासितिक्षवः | 
त्रिरोक्या उपरि स्थानं छमन्ते शोकवभितम् ” 

इत्यादिपुराणवक्येक्िोकयाः सकाश्ान्महर्छोकादीनामुल्कृष्टतवं गम्यते । विना- 
शिते च प्ैषामविरिष्टे कथमपौ विशेषः स्यादित्याशङ्कय बहुस्पकाटाकस्यायितव- 
निमित्तोऽपसो विशेष इत्याशयेन खमानेन शतवर्षायुषो ब्रह्मणोऽहन्यहनि बरिरोक्या 
उत्पत्तिर्मिि निशि च प्रख्यो मवतीति दरदयिष्यन््रह्मणोऽहोरात्रयोः प्रमाणमाह-- 
सहसेति । प्रहस युगानि पर्यन्तोऽवपतानं यघ्य तद्रहमणो यददस्तये विदुः, युगपहस्- 
मन्तो यस्यास्तां रातिं च योगवछेन ये विदु एव प्न जना अहोरात्रविदः । 
येषां तु केवह चन्द्राकंगयेव ज्ञानं ते तयथाऽहोरा्विदौ न॒ भवन्ति अस्पदरित्वात् | 
युगङन्देना्न चतुर्ुगमम्परितम् । “वचतुयुगपरहसं तु ब्रह्मणो दिनमुच्यते" इत्यादिपु- 
राणेक्तेः । ब्रह्मण इति महर्योकादिवापिनामप्युपरक्षणार्थम् । तत्रायं काठगणनाप्र- 
कारः--मनुप्याणां यद्वर्षं तदेवानामहोराघरं, तादरौरहोरात्रैः पक्षमापतादिकनया 
दादश्षमिषैषपहसैशवतयैगं मवति । चतुयगपहख च ह्मणो दिनम्) तावतसिमिणेव 
रात्रिः । तादशेश्वाहोरात्रैः पक्षमाप्तादिक्रमेण वषशतं ब्रह्मणः परमायुरिति ॥ १७॥ 

म० टी०--यथोक्तेरहोरात्रेः पक्षमाप्तादिगणनया पूणे वर्षशतं प्रनापतेः परमायु- 
रिति काठपरिच्छिन्रसवेनानित्योऽपतौ । तेन तद्धोकात्पुनरवृततिर्ुकतैव । ये तु ततोऽर्ब- 
चीनासेषां तदहमान्परिच्छिचत्वात्तत्तछोकेम्यः पुनरावृत्तिरिति किमु वक्तव्यमित्याह - 

अब्यक्तादयक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ॥ 
रत्यागमे प्रीयन्ते तत्रैवाव्यक्त ॥ १८ ॥ 

अत्र दैनंदिनपृष्िपरह्ययेरेव वक्तमुपकरन्तत्वात्त्र चाऽऽकाशादीनां सखादव्यक्त- 
शढ्देनाम्याङतावस्था नोच्यते । किं तु प्रनापतेः खापवस्येत्र | स्वापावस्थः प्रनापति- 
रिति यावत् । अहरागमे प्रजापतेः प्रबोधप्तमयेऽव्यक्तात्तत्खापावस्थारूपाद्यक्तयः शरी. 
रविषयादिदूपा भोगमूमयः प्रमवन्ति म्यवहारक्षमतयाऽमिन्यज्यन्ते । राज्यागमे तस्य 

१ कृ, इति विष्णुपु' । 



[अणे ०१९-२०] श्रीमद्धगवह्मीता । ‹ २७३ 

स्वापकाले पूर्वोक्ताः पवां अपि व्यक्तयः प्रीयन्ते तिरो भवन्ति यत आिरभृता्तत्र 
वान्यक्तसज्ञकं कारण प्रागक्तं खापवस्थं प्रजापत ॥ १८॥ 

श्री ° टीर--ततः किमत जह--अग्यक्तादिति । कार्यस्याव्यक्तं दपं कार- 
णात्मकं तस्मादन्यक्तात्कारणदूपाद्व्यज्यन्तेऽमिव्यज्यन्त इति व्यक्तयश्वराचराणि 
भतानि प्रादुमवन्ति । कदा, अहरागमे बरह्मणो दिनस्योपक्रमे । तथा रात्रेरागमे तस्मि- 
न्ेवन्यक्तपज्ञके कारणरूप प्रय यानि । यद्रा तैऽहोराजविर इत्यतन्नः विधीयते किं 
तु ते प्रपिद्धा अहोरात्रविदो नना यद्रह्मणोऽहविदु्त्याहन आगमेऽग्यक्ता्यक्तयः प्रम- 
वनि । यां च रातिं विदु्तस्या रात्ररागमे प्रीयन्त इति द्रयोरन्वयः ॥ १८॥ 

प° दी०-एवमादुकिनारितवेऽपि पंप्तारस्य न नित्रृ्तिः डेशकमदिमिरवशतया 
पुनः पुनः प्रादुमावात्प्दुभूतस्य च पुनः छशादिविरोनेव तिरोमावात् । सप्तारे विपरि 
वतंमानानां सर्वेषामपि प्राणिनामस्वातन््याद्वश्यानामेव जन्ममरणादिदुःखप्रवन्धपतबन्धा- 
दटमनेन सेप्तरेणेतिवेराग्योतपत्यथं समाननाम्पत्वेन च पुनः पुनः प्रादुमावात्कृत- 
नादाक्रताम्यागमपरिहाराथं चाऽऽह- 

भूतग्रामः म एवायं भ्रवा भत्वा प्रयते ॥ 
[अ्यागमेऽव्चः पाथं प्रभवत्यहरागमे ॥ १९॥ 

मृतग्रामो मूतपरमुदायः स्थावरजज्गमहक्षणो यः पूव॑सिन्कस्पे स्थितः पत॒ एवायमे- 
त्षिन्कस्ये जायमानोऽपि न तु प्रतिकसपमन्योऽन्यश्च । अप्तत्कायेवादानम्युपगमात् । 

^ सयीचन्द्मसो धाता यथापुवमकल्पयत् । 
दिव च प्रथिवी चान्तरिक्षमथो खः ” इति श्रुतैः ॥ 

८८ समाननामरूपत्वादाधृत्तावप्यविरोधो दशनात्समतेश्च ” इति न्यायाच्च । अवश 
इत्यविद्याकामकमादिपरतन्रः । हे पाथं स्पष्टमितरत् ॥ १९ ॥ 

भी० दी०- तत्र च कृतनाराङ्ताम्यागमशङ्कां- वारयन्वेराग्याथ सषिप्र्यप्र- 
वाहस्याविच्छेदं दशंयति-- भूतेति । मृतानां चराचरप्राणिनां प्रामः प्मूहो यः प्रागा- 
सीर एवायमहरागमे भूत्वा मृत्वा रात्रेरागमे प्रहीयं प्रलीय पुनरप्यहरागमेऽवशः 
कमारिपरतच्नः प्रभवति नान्य इत्यथैः ॥ १९ ॥ 

प० द ०--एवमवकशानामुतपत्तिविनाशप्रदश्च॑नेनाऽऽत्रह्यमुवनाह्लोकाः पुनरावतिन 
इस्येतद्वयाख्यातमधरना मामुपेल पुनजेन्म न विद्यत इत्येतद्रयाचष्ठे द्वाभ्याम् -- 

परस्तस्मात्त भावोऽन्योऽभ्यक्तोऽग्यक्तासनातनः ॥ 

यः स॒ सवेषु भूतेषु नश्यतु न विनश्यति ॥ २० ॥ 
१ क्, शमे ब्रह्मशयने त" । २ क, ध्यते प्रः । 

३५ 



२७४ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिषरतरीकाभ्यां समेता- [अ०८०२१] 

तप्माचराचरस्यूटप्रपञ्चकारणमूताद्धिरण्यगमास्यादव्यक्तात्परो व्यतिरिक्तः श्रेष्ठो 
षा तस्यापि कारणमूतः । व्यतिरेकेऽपि साक्षण्यं स्यादिति नेत्याद--अन्योऽलन्तवि- 
लक्षणः “न तस्य प्रतिमा अस्ति ' इति श्रुतैः । अव्यक्तो रूपादिहीनतया चक्षुरा 
दरगोचयो मावः कलपतेषु सर्वेषु कार्येषु सदूपेणानुगतः । अत एव सनातनो निलयः । 
तुशब्दो रेयादनित्यादन्यक्तदुपदेयतवं निलघ्याग्यक्तस्य वैरक्षण्यं सूचयति । एता- 
दरो यो भावः प्त हिरण्यगं इव सवषु मृतेषु नदयस्खपि न ॒विनद्यति उत्पद्यमाने. 
प्वपि नोत्ययत इत्यः । हिरण्यगप्य तु कार्यस्य मूताभिमानित्वात्तुत्पत्तिविनाराम्यां 
युक्तविवोतप्तिविनाशौ न तु तदनमिमानिनोऽकायेस्य परमेश्वरस्येति मावः ॥ २० ॥ 

श्री० दी०--छोकानामनिलयत्वं प्रपञ्चय परमेश्वरस्वदूपस्य निल्त्वं प्रपञ्चयति 
पर इति द्वाम्याम्--तस्माच्चराचरकारणमृतादव्यक्तात्परस्तस्यापि कारणभूतो योऽन्य- 
सद्विरक्षणोऽव्यक्तशचक्षरा्यगोचये मावः सनातनोऽनादिः स तु स्वेषु कायैकारणट- 
क्षणेषु मृतेषु नरयत्स्वपि न विनयति ॥ २० ॥ 

अव्यक्तोऽक्षर इत्यक्तस्तमाहूः परमां गतिम् ॥ 
यं प्राप्य न निवतन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१॥ 

म० दी०--यो माव इहाभ्यक्त इत्यक्षर इति वचोक्तोऽन्यत्रापि श्रुतिषु स्मृतिषु 
च ते मवमराहुः श्रृतयः स्मृतयश्च “ पुरुषान्न परं किंचित्सा काष्ठ स्ता परा गतिः" 
इत्यायाः परमामुत्पत्तिविनाराुन्यस्ठप्रकाशापरमानन्दखूपां गतिं पुरुषाथविश्रान्तिम् । 
यं मवं प्राप्य न पुनरनिवतेनते पप्राराय तद्धाम खदूपं मम विष्णोः परमं सर्वोत्कृष्टम् । 
मम धामेति राहोः शिर इतिवदधेदकस्पनया पष्ठी । अतोऽहमेव परमा गतिरित्यथेः॥२१॥ 

श्री ° दी ° --अविनारे प्रमाणं दरयन्राह--अन्यक्त इति । यो मवोऽ्य- 
्ताऽतीन्दरियोऽक्षरः प्देरानाराशान्य इति तथाऽक्षरात्प॑मवतीहं विश्वमिलयादिश्ुतिष्व- 
क्षर इत्युक्तस्तं परमां गतिं गम्यं पुरुषा्थेमाहुः व्युरुषानन परं किचित्पा कष्टा सा परा 
गतिः" इूलयादिश्रतयः | परमगतित्वमेवाऽऽह--यं प्राप्य पुनम निवर्न्त इति । तच ममेव 
धाम स्वम् । ममेत्युपचारे षष्टी राहोः रिर इतिवत् । अतोऽहमेव परमा 
गतिरियथः ॥ २१॥ 

म० दी ०-इदानीम्-- 

८ अनन्यचेताः प्तं यौ मां स्मरति निशः । 
तस्याह सुटः " 

इति प्रागुक्तं मक्तियोगमेव तत्ाप्त्युपायमाह-- 

१ख.ग.घ्, छ. ज. "तीदं विः।>२ज. इ. पाघ्रापः | 



[अ ०८ ०२२-२३] श्रीपद्धगवद्ीता । १७ 

पुरुषः प परः पाथं मक्लया छभ्यस्वनन्यया ॥ 
यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन स्वमिदं ततस् ॥२२॥ 

स परो निरतिशयः पुरुषः परमात्माऽहमेवानन्यया न विद्यतेऽन्यो विषयो यस्यां 
तया प्रेमरक्षणया मक्तयेव छम्यो नान्यथा । स॒ क ॒इत्यपेक्षायामाह--यस्य पुरूष. 
स्यान्तःस्थान्यन्तवैतीनि मृतानि सर्वाणि कार्याणि कारणान्तवैितात्कार्यप्य । अत 
एव येन पुरषेण सवेमिदं कारजतं ततं व्यातं -- | 

८ यस्मात्परं नापरमल्ि फंचिदस्माच्ाणीयो न ज्यायोऽस्ति कथित् । 
® + < 

वृक्ष एव स्तब्धा दव तिष्ठत्यकस्तनद् पृण पृषषण सवम् ॥ 

यच किचेञ्जगत्सवे हर्यते श्रूयतेऽपि वा | 

अन्तवे[ह्श्च तत्सवं व्याप्य नारायणः स्थितः" ॥ 

५ स॒ पयंगाच्छक्रम् "” इत्यादिश्रुतिम्यश्च ॥ २२॥ 

श्री दी०-तत्प्रप्तो च भक्तिरन्तरङ्ञोपाय इत्युक्तमेषेत्याह- पुरूष इति । 
स॒ चाहं परः पुरुषोऽनन्यया न विद्यतेऽन्यः शरणत्वेन यस्यां तथैकान्तभक्त्येव ₹भ्यो 
नान्यथा । परत्वमेवाऽऽह--यस्य कारणमृतस्यान्तममध्ये मृतानि सितानि । येन च 
कारणमूतेन स॒पैमिदं जगत्ततं व्याप्तम् ॥ २२ ॥ 

©. ^ 
म० दी>--सगुणत्रह्मोपासकाप्ततपदं प्राप्य न निवतेन्ते किं तु क्रमेण मुच्यन्ते । 

तेघ तह्छेकमोगासागनुतन्रप्म्यग्दरोनानों तेषां सागेपक्षा विद्ते न तु सम्यग्दरिना- 

मिव तदनककेत्युपाप्तकानां तदछ्छोकग्राप्तये देवयानमागे उपदिदयते । पितुयान(ण)- 
मागपन्याप्तस्तु तस्य स्तुतयं-- 

ध ® किष भट, ७ & ८ 

यत्र काट तनाहतस्माब्रत्ति चव याग्रनः॥ 
(> „* + & (क ¢ 

प्रयाता यान्त त काह वक्ष्याम मरत ॥ ९२॥ 

प्राणोत्तमणानन्तरं यत्र यसमिन्के काडामिमानिदेवतेपरकिते मार्गे प्रयाता 
योगिनो ध्यायिनः कर्मिणश्वानाचृत्तिमावृत्ति च यान्ति देवयाने पथि प्रयाता 
ध्यायिनोऽनावृतिं यानि पितृयने(णे) पथि प्रयाताश्च कर्मण अवृत्ति यानि। 
यद्यापे देवयानेऽपं पय प्रयाताः पुनरवतेन्त इत्युक्तम् ““आत्रह्ममुवनाह्धाकाः पुनराव- 

तनः" इत्यत्र, तथाऽपि पित्रयाणे प्रथि गता आवतेन्त एव न केऽपि ततर क्रममु- 
क्तिमाजः । देवयाने पथि गतास्तु यद्यपि केचिद वतन्ते प्रतीकेपाप्तकासङिष्छोकपयेन्तं 
गता दिरण्यगभप्यन्तममानवपुरुषनीता अपि पञ्चाथिविद्याद्युपाप्तका अतत्करतवो 

१, इ. च, छ, ज, स्च, ज, गदयस्िमिन्दद्य' । कृ, ख, छ. ज, च, "तिभ्यः ॥ २२ ॥ 



२७६ मधुसूदनसरस्वती शीषरस्वामिकृतटीकाम्यां समेता-[अ००ने०२५] 

मोगान्ते निवतेन्त एव तथाऽपि दहराघपाप्तकाः करमेण मुच्यन्ते मोगान्त इति न सवै 
एवाऽऽवर्तनते । अत एष पितृयानः(णः) पन्था नियमेनाऽऽनृत्तिफटत्वानिङृष्टः । 
अयं तु देवयानः पन्था अनातृत्तिफषटत्वादतिप्ररास्त इति स्तुतिरुपपद्यते केषांचिदावु- 
तावप्यनावृत्तिफहत्वस्यानपायात् । तं देवयानं पितृयाणं च कां कालामिमानिदेवतो- 
पटकषितं माग वक्ष्यामि हे भरतर्षभ । अत्र काट्व्दस्य मुस्यायेतेऽभिर्ज्योतिधुमशच- 
व्दानामतुपपत्तिगंतिसृतिशब्दयोश्रेति तदनुरोधेनैकसिमन्कारुपद एव रक्षणाऽऽश्रिता 
काटामिमानिदेवतानां मागंद्वयेऽपि बाहुल्यात् । अ्निधूमयोस्तदितरयोः प्तोरपि अ्ि- 
होघरशब्दवदेकदेरोनाप्युपटक्षणं काृश्ग्देन । अन्यथा प्रातरथनि देवताया अमावात्त. 
त्रस्य चान्यशाख्मिलयनेन तस्य नामपेयता न स्यात् । आस्रवणमिति च टोकिको 
दृष्टान्तः ॥ २६३ ॥ 

श्री दी०-- तदेवं परमेश्वरोपापतकास्तत्पदं प्राप्य न निवतैन्ते, अन्ये त्वावतैन्त 
इत्यक्तम् । तत्र केन मागण गता नाऽऽवर्तन्ते केन वा गताश्वाऽअवर्तन्त इलयेक्ा- 
यामाह- यत्रेति | यत्र यसिन्के प्रयाता योगिनोऽनार्बृत्ति यानि यक्षि 
काले प्रयाता आव्रत्ति यानि तं कारं वक्ष्यामीत्यन्वयः | अत्र च ^स्दम्यनुप्तारी, " 
८“ अतश्चायनेऽपि दक्षिणे " इतिपूतरितन्यायेनोत्तरायणादिकालविरोषमरणस्याविवक्षित- 
त्वात्काटशाब्देन काटामिमानिनीमिरातिवाहिकीमिरदेवताभिः प्राप्यो म्म उपलक्ष्यते | 
अतोऽयमथेः--यस्िन्कारामिमानिदेवतोपरुक्षिते मर्गे प्रयाता योगिन उपाप्तकाः 
कर्मिणश्च यथाक्रममनावृत्तिमावृत्तिं च यान्ति तं कारामिमानिदेवतोपरक्ितं मामे 
कथयिष्यामीति । अम्निज्योतिषोः कालामिमानित्वामावेऽपि मृयप्तामहरादिशब्दोक्तानां 
कालामिमानित्वात्तत्ाह वयादिाम्रवणमित्यादिवत्काटशब्देनोपटक्षणमकिरुद्म् ॥ २३॥ 

प° दी०--तत्नोपाप्तकानां देवयानं पन्थानमाह-- 

जग्निज्य।तिरहः शृष्छः प्ण्मामा उत्तरायणम् ॥ 
तम्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्य ब्रह्मविदा जनाः ॥ २९ ॥ 

अभिरजयोतिरित्यविरमिमानिनी देवता क्ष्यते, अहरित्यहरभिमानिनी, शुङकपक्ष इति 
शुद्धपक्षाभिमानिनी, षण्माप्ता उत्तरायणमिति उत्तरायणरूपषण्माप्तामिमानिनी देवतैव 
रक्ष्यते “ आतिवाहिक सिङ्गात् ” इति न्यायात् । एतच्न्याप्तामपि श्रुत्युक्तानां 
देवतानामुपलक्षणा्थम् । तथा च शरुतिः“ तेऽविरमिपंमवन्त्यविषोऽहरह आपूर्यमाण- 
पक्षमपूयमाणपक्षायनहुङ्डेति मापतस्तान्मापिम्यः सवत्र सेवत्प्रादारित्यमादित्या- 
चन्द्रमपरं चन्द्रमसो विद्युतं तत्पुरुषोऽमानवः स॒ एनान््रद्य गमयत्येष देवपथो ब्रह्मपथ 
एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्तं नाऽऽवतेन्ते" इति। अचर श्चुलन्तरानुप्ारात्संवत्रान- 

# श नतर देवटोकदेवता तते बरयुदेवता तत मादित्य इत्याकरे निरतम् । एवं विद्युतोऽनन्तर 



[भण ०२५] भरीमद्धगवदवीता । | १ 

वरणे्द्रप्रनापततयसतावता मा्पवैप्तिः । तत्राविरहःशुङपकषोत्तरायणदेवता इहोक्त 
सेवत्प्रो देवटोको वायुरादिल्यश्न्दरमा विद्ुदररण इन्द्रः प्रनापतिश्र्नुक्ता अ 
द्रष्टम्याः । तत्र देवयानमार्गे प्रयाता गच्छन्ति बह्म कार्योपायिकं “ कार्यं बादरिर्, 
गत्युपपत्तेः ” इति न्यायात् । निरुपाधिकं त ब्रह्म तद्ररिव क्रममुक्तिफछतवात् । ह्म 
विदः सगुणव्रह्मोपाप्तका जनाः । अत्र ८ एतेन प्रतिपद्यमाना इमं मानवमावर्वं नाऽऽव-. 
तन्ते ” इति श्चताविममितिं विरेषणात्कल्पान्तरे केचिदावतेन्त इति प्रतीयते । अत 

एवात मगवतोदासतितं श्रौतमागकथनेनैव व्याख्यानात् ॥ २४ ॥ | 
भरी टी०--तत्रानावृत्तिमागमाह--अगनिरिति । अमिज्योतिःशब्दाम्यां तेऽ- 

विषमभिपतंमवन्तीतिशवुतयुक्ताचिरमिमानिनीं देवतोपरक्ष्यते । अहरिति दिवसामिमानिनी । 
रर इति शपक्षामिमानिनी । उत्तरायण्पाः षण्माप्ता इत्युत्तरायणाभिमानिनी | 
एतचान्याप्तामपि श्रुत्युक्तानां सवत्प्रदेवटोकादिदेवतानामुपलक्षणाथम् । एवंभूतो यो 
मागेसतत् प्रयाता गता मगवदुपाप्रका जना ब्रह्म प्राप्रषन्तिं । यतस्ते ब्रह्मविदः | 
तथाच ति ^ेऽिषमभितेमवन्ति अधिषोऽहरहन आपूयैमाणप्क्षमापुयैमाणपक्षाय- 

ॐ 

न्षण्मापतानुदङ्डादित्य एति मिम्यो देवटोकमितयादिः ॥ २४ ॥ 
म० दी ०--देवयानमारमसुतयर्थ पितृयाणमागेमाह-- 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ॥ 
तत्र चाद्दरमसं ज्योतियोमी प्राप्य निवतेते ॥ २५॥ 

` अथापि धूम इति धूमाभिमानिनी देवता, रात्रिरिति राञ्यमिमानिनी, कष्ण इति 
कृष्णपक्षामिमानिनी, प्माप्ता दक्षिणायनमिति दक्षिणायनाभिमानिनी दक्षते । एत- 
दप्यन्यापां श्रत्युक्तानामुपरक्षणम् । तथाहि श्रुतिः-- ते धुमममिप्तमवन्ति धृमाद्रा्िं 
रात्रेपरपक्षमपरप्षाद्यान्षद्दक्षिणेति माप्ांलननेते संवत्परममिप्राघ्रुवन्ति मापेभ्यः 
पितृलोकं पितृषोकादाकारामाकाशाचनद्रमपतमेष सोमो राजा तदेवानामच्नं तं देवा म्ष- 
यन्ति तस्सिन्यावत्संपातमुषित्वाऽथेतमेवाध्वानं पुनर्मिवतेनते' इति । तत्र धुमरातिङ्कष्ण- 
पक्षदक्षिणायनदेवता इहोक्ताः । पितृदधोक आकाशश्वन््रमा इत्यनुक्ता अपि द्रष्टव्याः । 
तत्र तक्षिन्पयि प्रयाताश्वन्द्रमपतं ज्योतिः फट योगी कमयेगीष्टपृतेदत्तकारी प्राप्य 
यावतपंपातमुभित्वा निवरैते । पंपतत्यनेनेति ठेषातः कर्म । तस्मदेतस्मादावृक्तिमाग।- 
द्नावृत्तिमामेः श्रेयानिय्ः ॥ २९ ॥ 

१ख.ग.घ.ढ. च. छ. ज. ज्च. ज. "न्ति। त । २ श्च. "ति आदिदद्दुतं वैदुतः परुषो 
याति मा । २ क. ज. "दिः । नहि सयोमुक्तिभाजां सम्यग्द्शौननिष्ठानां गतिवां क्वचिदस्ति च 
तस्य प्राणा उक्करामन्तीति श्रुतेः ॥ २४ ॥ 

# 



५ 

२७८ मधुप्रदनसरस्वती श्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ० “कने ०२६-२०] 

श्री० दी०--आवृत्तिमा्ममाह--धूम इति धूमाभिमानिनी देवता । राव्यादि- 
शब्द पएर्ववदेव रातरिकृप्णपक्षदक्षिणायनरूपषण्ाप्तामिमानिन्यक्िघो देवता उप- 
लक्ष्यने । एतामिरदैवतामिरपलक्षितो यो मार्गस्तत्र प्रयातः कमेयोमी चन्दरमपरं ज्योति. 
सद्परक्षित स्वगरोकं प्राप्य तत्रेष्टपतकर्मेफटं भक्त्वा पुनरावतेते । अत्रापि श्ुतिः- 

^“ धमममिप्तमवन्ति' इदा; । तदेवं निवात्तकमप्तहितापाप्ननया क्रममुक्तिः काम्यकर्म- 

मिश्च छर्ममोगानन्तरमावृत्तिः । निषिद्धकमेभिस्त नरकमोगानन्तरमावृतिः | धुद्रकमणां 
तु जन्तूनामत्रव पूनः पूनर्जन्मेति द्रष्टव्यम् ॥ २९ ॥ 

प्र° दी ०--उक्तो मागातुपंहरति-- 
कीर ® ॐ क क ण 

श्धेषष्णे गरता दतं जगतः शाश्वतं मत ॥ 

एकया यात्यन्रत्तिमन्ययाऽभवतते एनः ॥ २६ ॥ 
शाङ्वाऽभिरदिगतिज्ञानप्रकाशमयत्वात् । कृष्णा धृमादरिगतिनज्ञनहीनत्वेन तमोमय- 

त्वात् । ते एते शूङ्शङ्ृष्णे गती मार्गौ हि प्रसिद्धे सगृणविच्याकमोधिकारिणोः, जगतः 
पेस्यापि शाखज्ञप्य सादवते अनादी मते संपतारस्यानादित्वात् । तयेरिकया शुद्धया 
याल्यनवरत्ति कथित्, अन्यया कृष्णया पुनरावतेते सर्वोऽपि ॥ २६ ॥ 

श्री ६[०--उक्तौ मार्गावुपपहरति- शङ्केति । श॒ङ्काऽचिरादिगतिः प्रकाश. 
मयत्वात् । ङृष्णा धृूमादगतिखमामयत्वात् । एत मता मागां ज्ञनकमावकारणा 

जगतः शाश्वते अनादी मते सप्ारस्यानादित्वात् । तयेरेकया शुद्धया नि(ऽना)वृत्ति 
मोक्षं याति अन्यया इृष्णया तु पुनरावतैते ॥ २६ ॥ 

प० दी०--गतेशपाप्यत्वाय ताद्विज्तानं सेति- 

नैते ती पाथ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ॥ 
तस्मास्सर्वष कालेषु योगयुक्तो भवाजुन ॥ २७॥ 

न क एते मृती मागे हे पाथं जानन्करममोक्षयेका पुनः पेपरारायापरेति निश्चिन्वन्ोमं 
ध्याननिष्ठो न मुद्यति केवटे कर्म॑धृमादिमा्भग्रापकं कर्म्यत्वेन न प्रत्येति कश्चन 
कथिदपि । तस्मा्योगस्यापुनरावृत्तिफदत्वात्पर्वेषु कटेषु योगयुक्तः समाहितचित्तो 
भवापुनराघृत्ये हेऽगुन ॥ २७ ॥ 

श्रा ° 2[०--माभन्ञानफटं दशेयन्भक्तियोगमुपसतहर्या दति । एते सृती 

१ कर, वन्ति धूमाद्ाजेरपक्षीयमाणपक्षमपक्षीयमाणपक्षायान्षप्मासान्दक्षिणाऽऽदिखय एत्ति 
मासेभ्यः पितृलोक पितृलोकाचन्द्रं ते चन्द्रं प्राप्यान्नं मवन्ति । 



[$ [अ०८श्ने ०२८] भ्रीमद्धगवद्वीता | २७९ 
म (१ स, ४ (^ ५ मर्गो हे पाथं मा्प्ाप्ापको जानन्कशचिदपि योगी न मुह्यति, पुखवुद्धया खर्गारि. 

+ (+कासे फट न कामयते, किंतु परमेश्वरनिष्ठ एव मवतीलर्थः । सष्टमन्यत् ॥ २७ || 
म० दीपनः श्रद्धबुद्धघ्थं योगं .स्ेति- 

वेदेषु यत्नेषु तपःसु चैव 
द्निषु यद्पुण्यपए़लं प्रिष्टम् ॥ 

अस्येति तप्सवमिदं विदिवा 
योगी परं स्थानमुपेति चाऽऽदम् ॥२८॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाह्यां संहितायां वैथासिक्यां 
मीष्मपवेणि श्रीमद्धगवहीतासूपनिषत्सु बरह्मवि्यायां 

योगशाखरे श्रीकृष्णाजैनसंवादे क्षरपरबरह्य- 
योगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ ८ ॥ 

वेदेषु दर्भपवित्रपाणितप्राजुखत्वगुव॑ीनत्वादिभिः सम्यगधीतेषु, यज्ञेष्वद्ञोपाङपा- 
हिलेन श्रद्धया सरम्यगनुष्ठितेषु, तपः शाखेक्तेषु मनेबुद्धययेकाग्येण श्रद्धया घुत- 
पेषु, दनेषु तुपुरषारिषु देो कटे पत्रे च श्रद्धया प्म्यण्त्तेषु यलुण्यफं पुण्यस्य 
धर्मस्य फटे खर्गस्वाराज्यादि प्रदिष्टं शाल्रेण, अयेलयतिक्रामति तत्सर्वमिदं पर्वोक्तपकत- 
प्रशचनिरूपणद्रारेणोक्तं विदित्वा पम्यगनुष्ठानपयैन्तमवधार्यानुष्ठाय च योगी ध्याननिष्ठः 
न केव तदतिक्रामति परं सर्वेल्कृष्ठमश्वरं स्थानमा पतवेकारणमुपैति च प्रतिषे 
च पपैकारणंबरह्यैव प्रा्नेतीलथेः। तदनेनाध्यायेन ध्येयत्वेन तत्पदा भ्यास्यातः ॥२८॥ 

इति श्रीमत्परमहंपपरितानकाचायंश्रीविशवेश्वरपरस्वतीपादरिप्यश्रीमधु- 
पृदनपरस्तीवरिरवितायां श्रीमद्धगवद्धोतागूढाथदीपिकाया- 

मधिकारिमेदेनाक्षरपरनरह्मविवरणं नामा- 
एमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

[‰. श्री ° दी०--अध्यायाथमष्टप्रभाषेनि्णयं सफल्मुपपंहरति--ेदेष्विति । वेदे 
प्वध्ययनादिमिर््ेष्वुष्ठानादिमिरतपःपु कायदोषणादिमिदनिषु च सत्पात्रपंणादिमि- 
यैतुण्यफलमुपदिष्टं शादेषु तत्सर्वमत्येति ततोऽपि श्रेष्ठ येोगेश्वयं प्रारोति । किं 
छत्व, इदमषटप्रश्नाैनिणेयनोक्तं तत्वं विदित्वा । ततश्च योगी ज्ञानी मृत्वा परमृच्छृष्ट- 
मां नगन्मृढमूतं स्यानं विप्णोः परमं पदं प्रप्नोति ॥ २८ ॥ 



२८० मधरप्रदनसरस्वतीभरीधरस्वा मिहृतयीकाभ्यां समेता--[अ०५े०१। 

अष्टमेऽष्टविशिषटेषटसष्रथा्टनिर्भयेः । 
[^ अ + (~ [> भ 

जष्धि्टमिष्टधामा्िः स्पािताऽष्टमवत्मना ॥ १ ॥ 

इति श्रीसुबोषिन्यां धेकायां श्रीषरस्वामिविरचितायां महाप 
षयोगो नामाष्टमोऽध्यायः ॥ < ॥ 

अथ नवमो ऽध्यायः । 

म० दी ० पूर्वाध्याये मूषेन्यनाडद्रारकेण हदयकण्ठभ्ूमध्याद्िषारणाप्रहितेन 
र्वन्दियद्रारसंयमगुणकेन योगेन स्वेच्छयोत्करान्तप्राणस्याचिरादिमार्गेण व्रह्मटोकं प्रया- 
तस्य तत्र सभ्यनज्ञानोदयेन कल्पान्ते परतरह्यप्रा्चिरक्षणा क्रममुक्तेव्यास्याता । तत्र 
चनिनैव प्रकारेण मुक्तिरेम्यते नान्यथेलयाशङ्य-- 

८ अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नियशः। 
तस्याहं पुमः " 

ह्यादिना मगवत्तत्वविन्ञानात्पक्षानमेक्षप्राक्तिरमिहिता । तत्र चानन्या मक्तिरपा- 
धारणो हेतुरित्युक्तं “ परुषः स॒ परः पाथे मका ठम्यस््वनन्यया ” इति । तत्र पर्वे 
कयोगधारणापूरषकप्राणोत्कमणाविरादिमा्ेगमनकारविटम्बादिङ्ेशमन्तरेणेव साक्षानमे- 
प्राप्तये मगवत्तत्छस्य तद्धक्तश्च विस्तरेण ज्ञापनाय नवमोऽध्याय आरभ्यते । अष्टमे 
ध्येयत्रहमनिरूपणेन त्याननिष्ठस्य गतिरुक्ता । नवमे तु जञेयत्रह्मनिरूपणेन ज्ञाननि- 
स्य गतिरुच्यत इति संक्षेपः । तत्र वक्ष्यमाणन्नानस्तुयर्था्ीज्छोकन्-- 

श्रीभगवानुवाच 
व । 

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनघ्नुये ॥ 
ताने विज्नानसहितं यज्ञास मौकष्यपेऽशुभाव ॥ १॥ 

इदं प्रा्बहुधोक्तमप्रे च वक्ष्यमाणमधुनोच्यमानं ज्ञानं शब्दप्रमाणकं बद्य- 
तत््वविषयके ते तुभ्यं प्रवक्ष्यामि । तुशब्दः पवाध्यायोक्ताद्धयानाज्जानस्य वैट- 
तण्यमाह-इृदभेव प्तयन्तानं स्ानमोक्षपराहतिपताधने न तु ध्यानं त्याज्ञानानि- 
वतेकत्वात् । तचन्तःकरणशुद्धद्ारेदमेव ज्ञानं सपाद क्रमेण मोक्षं जनयतीतयुक्तम् । 
कीदृश ज्ञानं गृ्यतमं गोपनीयतममतिरहस्यतवात् । यतो विज्ञान्तहितै ब्रह्मानमवपर्य- 

१ के, खे, °रेणेद' । 



[अ०९शगे०२] श्रीपद्धगवहीता । २८१ 

न्तम् । इृदशमतिरहस्यमप्यहं रशिष्यगुणाधिक्याद्रक्ष्यामि तुम्यमनपृयवे । अपरया 
गुणेषु दोषटृष्टिसतदाविप्करणारिफटडा । प्वेदाऽयमालेश्चयंस्यापनेनाऽऽत्मानं प्रं सति 
मत्प्रस्तादिव्येवरूपा तद्रहिताय । अनेनाऽऽनवपयमावपि हिष्यगणौ ग्याख्यतौ । 
पुनः कीदशं ज्ञानं यज्ज्ञात्वा प्राप्य मोक्ष्यते पयय एव संपतारबन्धनादङमात्सकहः- 
खहेताः ॥ १ | 

श्री° टी ०--परेशः प्राप्यते इद्धमक्येति स्थितमष्टमे | 
नवमे तु तदैश्र्यमल्याशचर्य प्रपञ्च्यते ॥ 

एवं तावत्सप्तमाष्टमयोः स्वीयं पारमेश्वरं तत्वे मक्त्येव पुरम नान्ययेत्यु- 
कतवेदानीमचिन्यं खकीयोश्वय मक्तेशवापाधारणप्रमावं प्रपञ्चयिप्यञ्धीमगवानुवाच- 
इदं स्विति । विरोषेण ज्ञायतेऽनेनेति विज्ञानमुपास्तनं तत्पहितं ज्ञानमीश्वरविषयमिदं तु 
अनपयवे पुनः पुनः स्वपाहात्म्यमेवोपदिशतीत्येवं परमकारुणिक्रे मयि दोषर्िरहि- 
ताय ते तुस्यं वक्ष्यामि । तुशन्दो वेशि । तदरेवाऽऽह् -गुहयतममित्यादिना । गृह्य 
धर्मज्ञानं ततो देहादिव्यतिरिक्तात्मन्ञानं गृहयतरं ततोऽपि परमातमन्ञानमतिरहस्यत्वाहू- 
ह्यतमम् । यज्ज्ञात्वाऽडमात्सप्तारान्मोक्ष्यपे प्रच एव मुक्ते भविष्यप्ति ॥ १ ॥ 

म० दी ०--पुनस्तदामिमुख्याय तज्ज्ानं सोति-- 

राजविद्या राजग पकित्रमिदमुत्तमम् ॥ 
प्रतयक्षावममं धम्यं सुसुखं कठैमन्ययम् ॥ २ ॥ 

राजविद्या सवातं विद्यानां राजा सवौविध्यानाशकत्वात्, विद्यान्तरस्याषियेकदेश- 
विरोधित्वात् । तथा राजगृहं सर्वेषां गुह्यानां राजा, अनेकजन्मक्रतसुकरतप्ताभ्यत्वेन 
बहुभिरज्ञातत्वात् । राजदन्तादित्वादुपपतनेनस्य परनिपातः । पवित्रमिदमुत्तमं, प्रायश्चि- 
तेहि किंचिदेकमेव पापं निवत्येते । निवृत्तं च तत्खकारणे सूक्ष्मरूपेण तिष्ठस्व । 
यतः पुनस्तत्पापमुपचिनोति पुरुषः । इदंतु अनेकजन्मप्तहक्तपंचितानां सर्वषामपि 
पापानां स्यटपूक्ष्मावस्थानां तत्कारणस्य चाज्ञान्य सद्य एवोच्छेदकम् । अतः पर्वे 
तमं पावनमिदमेव । न चतीच्धिये घम इवात्र कस्यचित्सदेहः खशूपतः फटतश्च 
प्रलक्षत्वादिल्याह -- प्रत्यक्षावगममवगम्यतेऽनेनेत्यवगमो मानमवगस्यते प्राप्यत इत्यव- 
गमः फट, प्रत्यक्षमवगमो मानमस्िन्निति स्वरूपतः पाक्िप्रत्यक्षत्वं, प्रत्यक्षोऽवम- 

[ऽस्येति फङतः सा्षिप्रतयक्षत्वम् । मयेदं विदितमतो नष्टमिदानीमत्र ममाज्ञानमिति 
हि सरर्वौकिकः सराक्ष्यनुभवः । एवं ठोकानुमविद्धत्वेऽपे तज्ज्ञानं धम्यं 
धर्मादनपेतमनेकजन्मपंचितनिष्कामधमेफलम् । तहिं दुःपपादं स्यन्नेयाह--सुप्ुखं 
कर्त गुरूपदशितविचारप्रकृतेन वेदान्तवाक्येन सुखेन कटु शक्यं न 

देशकालादिः्यवधानमपेक्षते प्रमाणवतुपरतच्रत्वाज्ज्ानप्य । एवमनायापप्तध्यतत 
३६ 



२८२ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वापिषतदीकाभ्यां समेता- [अ० मलो ० अ~] 

खल्पफटतवं स्यादत्यायासप्ताध्यानामेव कर्मणां महाफट्त्वदरोनादिति नेल्याह--अव्य- 
यम् , एवमनायामपराध्यस्याप्यस्य फरतो व्ययो नास्तीत्यव्ययमक्षयफलमित्य्ैः । 
कर्णणां स्वतिमहतामपि क्षयिफटत्वमेव “ यो वा एतदक्षरं गार्ग्यविरित्वाऽसिीके 
जुहोति यजते तपस्तप्यते बहूनि वधसहसण्यन्तवदेवास्य तद्वति ” इति श्रुतेः 
तसमात्स्वेल्किष्टत्वाच्छरद्धेयमेवाऽऽत्मन्ञानम् ॥ २ ॥ 

श्री° टी०- कि च--राजयिद्येति। इदं ज्ञानं राजविद्या विद्यानां राजा गुह्यानां 
च राजा विदयाप्ु गोप्येषु चातिग्रष्ठमिलयर्थः । राजदन्तादितवादुपतर्जनस्य परत्वम् । 
उत्तम पविचमिदमत्यन्तपावनमिदम् । प्रत्यक्षावगसं च दृष्टफले, धर्म्यं च धममादनपेतं 
सवैधभेफटत्वात् । कतुं सुप्ुखं च सुखेन कतुं शक्यमित्यथः । अन्ययं चाक्षयफट. 
त्वात् ॥२॥ 

म० दी०-- एवमस्य मुकररतवे सर्वेच्छृष्टसे च सर्वेऽपि कुतोऽत्र न प्रवतैन्ते, तथा 
च न कोऽपि सृप्तारी स्यादित्यत आह- 

अश्रहधानाः पुरा धर्मस्यास्य परतप ॥ 
9 @ ९ = + £ ~ 

अप्राप्य मा वतन्ते मृल्यससारवत्पन ॥ ३॥ 
अस्याऽऽत्मन्ञानास्यस्य धमेस्य स्वरूपे साधने फटे च शाखप्रतिपादितेऽपि अभ्र - 

दधाना वेदविरोधिकरुहेतुरशेनदूषितान्त करणतया प्रामाण्यममन्यमानाः पापकारिणोऽ- 
मुरसपदमारूटाः स्वमतिकदितेनोपायन कथचिद्यतमाना अपिं ज्ाल्चविहितोपायामावा 
दप्राप्य मां मल््ाप्तिपाधनमप्यल्ञ््वा निवतेन्ते निश्चयेन वर्ने । क मृत्युयुक्तं पपार. 
वत्मनि, सवेदा जननमरणप्रबन्धेन नारकित्ियगादियोनिप्वेव भ्रमन्तीदर्थः ॥ ६ ॥ 

भ्रीं० टी ०--नन्वेवमस्यातिसुकरत्वे के नाम सेप्रारिणः स्युस्तत्राऽऽह--अभ्र- 

दधाना इति । अस्य भक्तिपरहितत्नानरक्षणस्य धर्मस्येति कर्मणि षष्ठयौ । इमं 
धर्ममश्चदधाना ज्षिक्येनास्वीकृवन्त उपायान्तरेण मत्प्ाक्तये क्रतप्रयत्ना अपि साम- 
प्राप्य मृत्युयुक्तं सपारवत्मान नामत्त | नेवतेन्ते मव्यत्याप्ठ सप्रारमामे पारथमन्तात्यथः।३। 

म० दी०-तेदेवं वक्तव्यतया प्रतिक्ञातस्य ज्ञानस्य विधिमुसेनेतरनिपेषमखेन च 
पत्याऽभिमुखीकृतमजुनं प्रति तदेवाऽऽह द्राम्याम्-- 

मया ततमिदं सरं जगरदन्यक्तमूतिना ॥ 
मत्स्थानि सवमूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥ ¢ ॥ 

हृदं जगत्सर्वं मृतमौतिकतत्कारणसूपं द्द्यनातं मदज्ञानकल्ितं मयाऽयिष्ठानेन 
परमाथप्तता सद्रपेण स्फुरणरूपेण च तेते व्याप रञजुखण्डनेवे तदज्ञानकसितं सष- 

१क., मू | रशं विदा राज्ञां गह्यमित्तिवा उ! २ख.ग. न्ष. षष्ठी| 



[अर१्ो०५] #मद्धगवर्रता । २८३ 

धारादि । त्वया वापुदेवेन परिच्छित्रेन सर्वं जगत्कथं व्यातं प्रत्यक्षविरोधादिति 
नेत्याह--अग्यक्ता प्वेकरणागोचरीमूता खप्रकाशाद्वयचेतन्यपतदानन्ददपा मूरिर्थस्य 
तेन मया व्यापतमिद सवं न त्वनेन देहेनेत्यथः । अत एव सन्तीव स्फुरन्ती मदुपेण 
स्थितानि मत्स्थानि सवेमूतानि स्थावराणि जङ्गमानि च ] परमार्थतस्तु न च नेवाहं तेष 
कसिितेषु मूतेष्ववस्थितः कल्पिताकितयोः संबन्धायोगात् । अत एवोक्तं यत्र यद- 
ध्यत्तं तत्कृतेन गणेन दोपेण वाऽणमत्रेणापि न स संबध्यत इति ॥ ४ ॥ 

श्री० टी ०-- तदेवं वक्तव्यतया प्रपतुतस्य ज्ञानस्य स्तुत्या श्रोतारमभिमृखीङल्य 
तदेव ज्ञानं कथयति मयेति द्वाभ्याम् । अग्यक्ताऽतीन्दिया मूर्तिः खष्पं य्य ताद्ृरेन 
मया कारणमूतेन प्वेमिदं नगत्ततं व्यापरमू । ̂ ततपृषटर तदेवानुपरा्रिशत्ः' इति श्रुतेः । 
अत एव कारणमूते मयि तिष्ठन्तीति मत्स्थानि प्वोणि चराचराणि मृतानि । एवमपि 
घटदिषु कार्येषु क्तिकेव तेषु सूतेषु नाहमवस्थित आकारावदपङ्गत्वात् ॥ ४ ॥ 

प° दी०-अत एव- 

न च मह्स्थानि भूतानि पश मे योगमशवरष् ॥ 
भूतभुत्र च मृतस्थां ममाऽऽसा मतभावनः॥ ९4 ॥ 

दिविष्ठ इवाऽऽदित्ये कल्पितानि जछ्चटनादीनि मयि कितानि मूतानि परमा- 
तो मयि न परन्ति । त्वमजुनः प्रकतं मनुप्यबुद्धि हित्वा पर्य पर्याहोचय मे 
योगं प्रमावमैश्वरमघटनघटनाचातुरयं मायाविन इव ममावलोकयेद्यर्थः । नाहं कस्यचि. 
दापेयो नापि कस्यवचिदाधारस्तथाऽप्यहं सवेषु सूतेषु मयि च सर्वणि मूतानीति 
महतीयं माया । यते भूतानि वाणि कायोण्युपादानतया बिमर्िं घारयति पोषयतीति 
च मृतमत् । भूतानि सरवणि कत्रैतयोतयाद्यतीति मूतमावनः । एवमभिन्ननिमित्तो- 
पादानमूतोऽपि ममाऽऽत्मा मम परमाथेषहपमूतः सचिदानन्दधनोऽपङ्खाद्वितीयश- 
रूपत्वातन मूतस्थः परमाथतो न भूतसतवन्धी खमरहगिव न परमाधेतः सकलितपंब- 
न्धील्थेः । ममाऽऽत्मेति राहो; रिर इतिवत्कखनया षष्ठी ॥ 4 ॥ 

श्री टी०-फिं च-न चेति । नच मयि स्थितानि मृतानि अपङ्गत्वादेव 
मम। ननु तरिं म्यापकत्वमाश्रयत्वं च पूर्वोक्तं विरुद्धमितयाशङ्कयाऽऽह-- पर्येति । म 
देश्वरमपाधारणं योगं युक्तिमघटितघटनाचातुयं परय मदीययोगमायविमवस्यावितक्यै- 
त्वा विरुद्धं किंचिदित्यथः । अन्यदप्याश्रयं पदयेत्याह -- भूतेति । मूतानि विभति 
धारयतीति मृतमृत् । भृतानि भावयति पाट्यतीति भूतमावनः। एवभृतेऽपि ममाऽऽत्मा 
परं सूयं मूतस्थो न भवति । अय मावः--यथा जीवो देहं॑विभ्रसायश्चाहंका- 

१स,ग.घ्, ड, च, छ.ज, न्न, ज, भ्रू! | 



२८४ परधुसरदनसरख्वतीश्रीधरस्वामिद्तदी काभ्यां समेता - [०५०६-५] 

रेण तत्प॑श्िष्टस्तिष्ठति एवमहं मूतानि धारयन्पाङयत्नपि न तेषु तिष्ठामि निरहंकारत्वा- 
दिति॥ ९॥ 

प० दी०--अपंश्िष्टयोरप्याधाराधेयमावं दृष्टान्तेनाऽऽह-- 

यथाऽऽकाञ्चस्थितो निसं वायुः सर्वत्रगो महान् ॥ 
तथा स्बाणि मृतानि मस्स्थानाद्युपधारय ॥ & ॥ 

यथेवापङ्गखमाव आकाशे स्थितो निलयं सवेदोत्पत्तिस्थितिपहरकारषु वातीति 
वायुः सरषदा चहनखमावः । अत एव सरवन गच्छतीति पवेत्रगः, महान्परिमाणतः । 
एतादृशोऽपि न कदाऽप्याकाशेन सह संपरुञ्यते । तथेवापतङ्धखभावे मायि सं्टेषम- 
स्तरेणेव सर्वाणि मूतान्याकाशादीनि महान्ति सवैत्रगानि(णि) च स्थितानीत्युपधारय 
विमृरयावधारय ॥ ६ ॥ 

्री° दी०--अप्तश्छिष्टयोरप्याधारापेयभावं दृष्ट न्तेनाऽऽह-- यथेति । अव- 

काशं विनाऽवस्थानानुपपत्ेनिलमाक्राशे स्थितो वायुः सवैगतोऽपि महानपि नाऽऽका- 
शेन संश्छि्यते निरवयवत्वेन सं छेषायोगात्, तथा सर्वाणि मूतानि मयि स्थितानीति 
जानीहि ॥ ६॥ 

प्र दी०-एवमुतत्तिकाटे स्थितिकाटे च कर्तितेन प्रपश्चेनापङ्घस्याऽऽत्मनोऽ- 
संेषमुक्तवा प्र्येऽपि तमाह- 

पर्वमूतानि कोन्तेय प्रतिं यानि मामिकाम् ॥ 
कल्पक्षये पएनस्तानि कल्यादा िसजाम्यहम् ॥ ७ ॥ 

सवीणि भूतानि कल्पक्षये प्रर्यकाटे मामिकां मच्छक्तितेन करितां प्रक्रत 
व्रिगुणालिकां मायां सकारणमूतां यानि तत्रैव पृ्मरूपेण दयन्त इत्यथः । हे 
कौनेयेत्यक्ताथ॑म् । पुनस्तानि कल्पादौ सर्गकाठे विसनामि प्रकृतावविभागापन्नानि 
विमागेन व्यनम्मि अहं सरवतः सदाक्तिरीश्चरः ॥ ७ ॥ 
भी ० टी०-तदेवमपङ्कस्येव योगमायया स्थितिहेतुत्वमक्तम् । तयेव सृष्टि 

प्रख्यहतुत चाऽऽह- सवाते । कद्पक्षये प्रटयकारे सवाणि मृतानि मदां प्रक्रि 
यान्ति जिगुणात्मिकायां मायायां ठीयन्ते । पुनः क्पादौ सृष्टिक तानि विसृजामि 
विशेषेण प्रजामि ॥ ७ ॥ 

प० टी०- किंनिमित्ता परमेश्वरस्येयं प्रष्टि तावत्खमेोमाथा तस्य स्ैसाक्षि- 
मूतचेतन्यमात्रस्य मोक्तुत्वामावात्तथात्वे वा पं्ारितवनेश्वरत्वव्याधातात् । नाप्यन्यो 
भाक्ता यद्यय प्राः; चतनान्तरामवात्; इशवरस्यव स्वेत्न जीवहपण स्थितत्वात्) 
नाता

 जणन् ॥ क सये, पोको 

१ख.घ.ड, च, छ, प्च, ज, तथैव । 



[अ०शक्नो०८-९] श्रीमद्धगवह्यीता । २८९ 
[० (५/५ ऋ ९ अचेतनस्य चामेोक्तत्वात् । अत एव नापवगार्थाऽपि सृष्टिः, बन्धामावादपवरभविरोषि- 

€ 

तवचेल्या्नुपपत्तिःपूष्ेमीयामयतवं साधयन्ती नास्माकं प्रतिकूहेति न परिहर्तव्येख- 
५, 

भिपरत्य मायामयत्वानिथ्यात्वं प्रपश्चस्य वक्तुमारभते बिभिः-- 

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ॥ 
@ 9 * *, 

भूतग्रामाममं ठृत्स्लमवश प्ऱतवशात् ॥ < ॥ 
रकृति मायास्यामनिवेचनीयां खां खक्षिन्कहितामवष्टम्य खपत्तस्पूर्तिम्यां 

इट क्ल तस्याः प्रङृतेमायाया वशादविदयासितारागदवेषाभिनिवेशकारणावरणक्े- 
पात्मकशाक्तिपरमावाञ्जायमानापिमं सवैप्रमाणपनिषापितं मूतमराममाकाशादिमृतप्मुरा- 
यमहं मायावीव पुनः पुनविसृनामि विविधं सृजामि कट्पनामात्रेण खम्नदगिव च 
खमप्रपश्चम् ॥ ८ ॥ 

श्री० दी०--नन्वप््ञो निविकारश त्वं कथं सृनपरीत्यपेक्षायामाह--प्रकृति- 
मिति । खां खीयां स्वाधीनां प्रकृतिमवष्टम्याधिष्ठाय प्रये ठीनं सन्तं चतुर्विषमिमं 
सर्व मूतमामं कमादिपरवं पुनः पुनविविधं सृजामि । कथं प्रङृतेवशात्पाचीनकरम- 
निमित्ततत्तत्खमाक्वरात् ॥ ८ ॥ 

प्र टी 9 --अतः- 

नचमांतानि कमणि निव्नन्ति धनंजय्॥ 
उद्ास्रीनवदासीनमसक्तं तेषु कमसु ॥ ९॥ 

न च नैव सृष्टि्थतिप्रस्यार्यानि तानि मायाविनेव खम्नहशेव च मया क्रियमाणानि 
मां निबघ्ननि अनुग्रहनिग्रहाम्यां न पुकृतदुष्छृतमागिनं ह्रुवेनति मिथ्यामूतत्वात्, हे 
धनंजय युधिष्ठिरराजपरयार्थ परवीनान्ञो जित्वा धनमाहूतवानिति महन्परमावः सूचितः 
प्रोतप्ाहनार्थम् । तानि कमणि कुतो न बघन्ति तत्राऽऽह--उदाक्ठीनवदाप्तीनं, यथा 

कथिदुपेक्षको द्वयोकवदमानयोजंयपराजयाप्त्गीं तत्कृतहपविषादाभ्यामपरसष्टो निवि 
कार आस्ते तद्रनिर्विकारतयाऽऽप्रीनम् । द्रयोविवदमानयोरिहामावादुपेक्षकत्वमा्रपा- 
धर्म्येण वतिप्र्ययः । अत एव निविकारत्वत्तषु सृष्चारिकमंखप्तक्तमहं करोमीलमि- 
मानलक्षणेन सङ्खेन रहितं मां न निबध्नन्ति कर्माणीति युक्तमेव । अन्यस्यापि हि कतै. 
त्वामदे फटपतङ्कामवि च कमाणि न बन्धक्ारणानीत्युक्तमनेन, तदुमयसत्वे तु कोरा- 
कार हव कमैमिरेध्यते मढ इत्यभिप्रायः ॥ ९ ॥ 

श्री टी०-ननु एवं नानाविधानि कमीणि दुवेतस्तव॒जीववहन्धः कथं न 
ह) 

0 ®. 

स्यादियाश्षङ्कथाऽऽह-न चेति । तानि सष्ादीनि कमणि मां न निबध्न्ति । 

१६्, च, 'ववरातर्। > घ, यतः। 



.२८६ यधुसूदनसरसतीश्रीषरसामिद्ठतदीकाभ्यां समेता-[अ० ०१०११) 

कर्मा्तकतिषटि बन्धहेतुः । सा चाऽऽप्तकामत्वान्मम नासि । अत॒ उदप्ीनवद्वतेमानप्य 
मे बन्धे नाऽऽपादयनिति । उदाप्रीनत्वे करतत्वानुपपत्तेः क्त्वे चोदाप्रीनत्वानुपपत्तेर- 

दापरीनवल्स्थितमित्युक्तम् ॥ ९ ॥ 
म० टी०--मूताममिमे विसजाम्युदाप्तीनवदाप्तीनमिति च परस्परविरुद्धमितिश- 

परिहारार्थं पुनमायामयत्वमेव प्रकटयति -- 

मयाऽध्यक्षेण प्रकृतिः सयते सचराचरम् ॥ 
9 प क ~ _&@ 

हेतुनाऽनेन कन्तिय जगाहपशितेत ॥ 3० ॥ 
मया सथेतोदरिमाचखस्येणाविक्रियेणाध्यक्षेण निचरा मास्केनावमाद्ठिता प्रकृ- 

तिखिगुणासिका सत्तवाप्ततादिभिरनिवांच्या माया पूयत उत्पादयति सचराचरं जग- 
न्मायाविनाऽधिष्ठितिव माया कसितगजतुरगादिकम् । न त्वहं पकार्यमायामाप्तनमन्त- 
रेण करोमि व्यापारान्तरम् । हेतुना निमित्तननिनाध्यक्षत्वेन हे कौन्तेय जगत्सचराचरं 
विपरिते विविधं परवति जन्मादिविनाशान्तं विकारजातमनवरतमाप्रादयतील्यथः । 
अतो मापकत्वमातरेण व्यापारेण वरिप्रनामीत्युक्तं तावता चाऽऽदिल्यदिरिव कतत्वामा- 
वादुदासीनवदापीनमित्युक्तमिति न विरोधः । तट्ुक्तम्- 

८ अध्य द्तन््रनारस्य यदुपादानकारणम् । 
अज्ञानं तदुपाश्रिल ब्रह्म कारणमुच्यते ” इति ॥ 

्रुतिस्मतिवादाश्त्राथं सहश उदाहा्याः ॥ १० ॥ 
भरी ° दी०--तदेवोपपादयति--मयेति । मयाऽध्यक्षेणाधिष्ठा्र निमित्तमूतेन 

प्करृतिः सचराचरं विशं सयते जनयति । अनेन मदपिष्ठानेन हेतुनेदं नगद्विपिवतैते 
पुनः पुननायते । संनिषिमात्रेणाधिषठातृतवात्कततवमदा पीनत्वं चाविरुद्धमिति मावः॥१०॥ 

प० दौ०-एवं निदयरुद्धबुद्धमुक्तखमावं सवैजन्तूनामात्मानमानन्दघनमनन्तमपि 

सन्तम्- | 

जवजानन्ति मां मूढा मारूरष तनुमाश्रितम् ॥ 
परं मावसनानन्ती मम भूतमहेश्वरम् ॥ ११ ॥ 

अवजानन्ति मां साक्षादीश्वरोऽयमिति नाऽऽ्ियन्ते निन्दन्ति वा मूढा अविवेकिनो 
जनाः । तेषामवज्ञाहेतुं रमं सूचयति मानुषीं तुमाध्चिते, मनुष्यतया प्रतीयमानां मूरति- 
मात्मेच्छया भक्तानुयहाथं गृहीतवन्तं मनुष्यतया प्रतीयमानेन देहेन व्यवहरन्तमिति 
यावत् | ततश्च मनुष्योऽयमिति भान्त्याऽऽच्छादितान्तःकरणा मम परं भावं प्रष्ठ 
पारमाधिकं तत्वं सवैमूतानां महान्तमीश्वरमनानन्तो यननाऽऽदवियनते निन्दनिि वा तदनु- 
रूपमेव मूढत्तस्य ॥ ११ ॥ 



[अणसहो०१२] ,. भ्रीपद्धगवद्रीता । २८७. 
५ 

भ्रीं टी ०--नन्वेव॑मृतं परमेश्वरं त्वां किमिति केषित्राऽऽद्वियनते तत्राऽऽह-- 
अवनानन्ततं द्राम्याम्--सवमूतमहश्वरख्पं मदीय परं भावं तक्तमजानन्ता मूढा 

मूखा मामवनानन््यवमन्यन्ते । अवज्ञाने हेतु-डुद्धपतच्वमयीमपि तनु मक्तेच्छावदान्म- 
नुप्याकारामाश्रितवन्तम् ॥ ११॥ 

म० टी०-ते च मगवदवज्ञाननिन्दनजनितमहादुरितप्रतिबद्धबुद्धयो निरन्तरं 
निरयनिवासाहां एव- 

क वीप ¢ ® क (क्रित 

मघाशा माघकमाणा माघत्नाना विचतप्तः॥ 

राक्षसी मा्ठरीं चैव प्रकृतिं मोहिनीं भिताः ॥ १२॥ 
ईश्वरमन्तरेण कर्माण्येव नः फलं दास्यन्तीत्येवंङूपा मोघा निष्फटेवाऽऽना फटप्रा- 

थेना येषां ते । अत एवेश्वरकिमुखत्वान्मोधानि श्रममात्रङपाण्यध्िहोत्रादीनि कर्माणि 
येषां ते । तेथा मोघमीश्वराप्रतिपादककरुतकंशाल्ननितं ज्ञानं येषां ते । कृत एवं 
यतो विचेतप्तो मगवदवनज्ञानननितदुरितप्रतिबद्धविवेकविन्तानाः । किं च ते मगवद- 
वन्ञानवरादराक्षपी तामपरीमविहितहि पाेतद्रषप्रधानामापुर च रानपरी शाद्ञानम्यनु- 
जञातविषयभोगहेतुरागप्रधानां च मोहिगीं शाखीयन्ञानमरंशहेतुं प्रकृतिं स्वमावमाभ्रिता 
एव मवन्ति । ततश्च- 

५ त्विषं नरकस्येदं द्वारं नारानमात्मनः। 
कामः क्रोधस्तथा छोमः ” 

इत्युक्तनरकद्वारमागितया नरकयातनामेव ते पततमनुमवन्तील्थः ॥ १२ ॥ 

श्री दी ०--करं च-मोधाशा इति । मत्तोऽन्यदेताम्तर( दैवतं ) क्षिप्र फं 
दास्यतीलयवेमूता मोधा निष्फटेवाऽऽशा येषां तेः । अत एव मद्विमुखध्वान्मोधानि 
व्यथीनि कमणि येषां ते । मोवमेव नानाक्ुतकोशरितं शाकञज्ञानं येषां ते | अत एव 
विचेतसो विक्षिप्तचित्ताः । प्रवेत्र हेतुः-- राक्षर तामसं हिमादिप्रनुराम्, आषु 
च राजतीं कामदपीदिवहुरां मोहिनीं वद्धिभ्रशकरीं प्रकृति स्वमावं श्रिता अध्रिताः 

® (१ भ 

सन्ता मामवनानन्तोति पृत्रेणान्वयः ॥ १२ ॥ 

प° दी०-मगवद्धिमखानां फटकामनायाक्तत्प्युक्तस्य नि्यनैर्मि ककाम्यकः- 
मौनृष्ठानस्य तत््युक्तप्य शाच्चीयज्ञानस्य च वैयथ्य।त्पाररोकिकफरतत्पराधनङरन्या्ते । 
नाप्येहोकिकं किंचित्फटमसि तेषां विवेकविज्ञानशून्यतया विचेतसो हि ते । अतः 
सवैपुरषार्थबाह्याः शोच्या एव स्वेषां ते वराका इत्युक्तम् । अधुना के सवपुरुषथे- 
मानोऽन्ञोच्या ये मगवदेकशरणा इत्युच्यते-- 

१य्न, नं यकाम । 



२८८ मधसृदनसर्स्तीश्रीधरस्वापिकृतरीकाभ्यां समेता--[अ०९शरो०१६-१४] 

महासानस्तु मां पाथ दवीं प्रकृतिमाधिताः ॥ 
भजन्त्यनन्यमनो ज्ञास्वा भृताहिमग्ययम् ॥ १३॥ 

महाननेकजन्मकृतपूक्तेः संस्कृतः शरुद्रकामाद्नमिमूत आत्माऽन्तःकरणं येषां तेऽत 
एव “अभयं प्रच्वपंश्चद्धिः; "” इत्यादिवक्ष्यमाणां दैवीं साचिकीं प्रकृतिमाश्रिताः । अत 
एवान्यस्मिन्मद्रयतिरिक्ते नासि मनो येषां ते सतादिं प्तवेजगत्कारणमभ्ययमविनारिनं 
च मामीश्वरं ज्ञात्वा मनन्ति सेवन्ते ॥ १६ ॥ 

श्री ° दी०--के तहिं त्वामाराधयन्तीत्यत आह~पहालानस्त्विति । महात्मानः 

कामाघनमिमूतवित्ता यतः ५ अमयं पतचवरशुद्धिः ” इत्यादिना वक्ष्यमाणां दैवी परकृतिं 
खमावमाश्रिता जत एव मद्यतिरेकेण नास्न्यस्मिन्मनो येषां ते तु मृतां जगत्कार- 
णमव्ययं निलयं च मां ज्ञात्वा भजन्ति ॥ १३ ॥ 

म० दी०-ते केन प्रकारेण मनन्तीस्युच्यते द्वाभ्याम्-- 

सत्तं कीर्तयन्तो मां यतन्तश्च दृढव्रताः ॥ 
नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपापते ॥ १९॥ 

सततं सषदा ब्रह्मनिष्ठं गुरुमपदत्य वेदान्तवाक्यविचारेण गरूपप्तदनेतरकठे व 
प्रणवजपोपनिषदावतैनादिमिमा सर्वोपनिषत्प्तिपायं बह्मस्वषूपं॑कीतेयन्तो वेदान्तशा- 

ध्ययनरूपश्रवणव्यापारविषयीकरमन्त इति यावत् । तथा यतन्तश्च गरुप्ंनिधावन्यन्न 
वा वेदान्ताविरोधितकानुपंधानेनाप्रामाण्यङ्घङ्ानारकन्ितगृरूपदिष्टमत्खरूपावधारणाय 
यतमानाः श्रवणनिर्धारिताथवाधराङ्कापनोदकतकानुपंघानद्पमननपरायणा इति यावत्। 
तथा दृढव्रता डानि प्रतिपकषेश्वाट्यितुमदाक्यानि अहिप्राप्तयास्तेयन्रह्म चयीपरिप्रहा- 
दीनि वरतानि येषां ते शमदमादिपाधनसंपन्ना इति यावत् । तथा चोक्तं पतञ्चछिना 
८ अहिपताप्त्यास्तेयन्रह्मचयापरिग्रहा यमाः ? ते तु “नातिद्ेशकारप्तमयानवच्छिन्ाः 

1 

सावेभोमा महाव्रतम् ” इत्ति । जाला ब्ाह्मणत्वादिकया देशेन वी्ीदिना काडेन 
£ 

चतुद्रयादना प्रम्यन यज्ञाचन्यत्तनानवाच्छन्ा आहसादयः सावमामाः लिप्तमद वक्ष. +| 

(क 

वमूमप्वाप मन्यमानाः कस्यासाप नत्त का्मिचाप इरा कस्मा का यत्नाद् 
ध 

प्रयोननेऽपि हिंसां न करिष्यामीवयवंरूपेण किंचिदप्यपयुदस्य सामान्येन प्रवृत्ता 
एते महाव्रतपित्युच्यन्त इत्यथः । तथा नमस्यन्तश्च मां कायवाङ्मनोमिर्नमस्कर्व 
न्तश्च मां भगवन्तं वापुरेवं सकर्कस्याणगुणनिधानमिष्टरेवतारूपेण गरङूपेण च 
स्थितम् । चकारात् | 

८ श्रवणं कौतनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् । 
अचं बन्द्नं दास्यं पस्यमात्मनिवेदनम्ः 



[अ०९्ो ०१५] श्रीपद्धगवद्रीता । १८९ 

इति वन्दनप्तहचसितं श्रवणायपि बोद्धव्यम् । अचनं पादमेवनमित्यापि गुरुरूपे 
तसमिनपुकरमेव । अत्र मामिति पुनवचनं सगुणल्पपरामरम् । अन्यथा वैयरथ्यप्रतत- 
ङ्गात् । तथा मक्त्या मद्विषयेण परेण प्रेम्णा नित्ययुक्ताः प्तवदा युक्ताः । एतेन 
सवेप्ताधनपोष्कस्यं प्रतिबन्धकामावश्च दर्शितः | 

¢ यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा मुच । 
तप्येते कथिता हौः प्रकाशन्ते महात्मनः " इति श्रतेः ॥ 

पतञ्जलिना चोक्तं ¢ ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायामावश्च ” इति । तत 
इ्थरप्रणिधानात््त्युक्वेतनस्य त्व॑पदरक्षयस्याधिगमः साक्षात्कारो भवति, अन्तरायाणां 
विघलानां चाभावो मवतीति सूत्रस्याथः । तदेवं शमदमादिपाधनतपत्रा वेदान्तश्रवणम- 
ननपरायणाः परमेश्वरे परमगुरो प्रम्णा नमस्कारादिना च विगतविन्नाः परिपू्णपर्पता- 
धनाः सन्तो मामुपाप्ते विजातीयप्रत्ययानन्तरितिन सजातीयप्रत्ययप्रवाहेण श्रवणमननो- 
तरमाविना सततं चिन्तयन्ि महात्मानः । अनेन निदिष्यापनं चरमप्राधनं दर्शितम् । 
एतादशपाधनपोष्कस्ये सति यद्रेदान्तवाक्यनमखण्डगोचरं प्ता्षात्काररूपमहं त्रह्मा- 
स्मीति ज्ञानं तत्पवशङ्धकटङ्क ष्टं सषेप्ताधनफलमृतं खोत्पत्तिमात्रेण दीप इव तमः 
सकल्मज्ञानं तत्काय च नारायतीति निरपक्षमेव सक्षान्माक्षहेतने तु मृमिजयक्रमेण 
भूमध्ये प्राणप्रवेशनेमूधैन्यया नाञ्च प्राणोत्कमणमर्भिरादिमर्गेण बरह्मरोकगमनं तद्वो. 
गान्तकार्विम्बं वा प्रतीक्षते । अतो यत्प्राक्प्रतिज्ञातम् “ इदं त॒ ते गुह्यतमं प्रवक्ष्या 
म्यनपूयवे । ज्ञानम् '! इति तदेतदुक्तम् । फठं चास्यारभान्मक्षणं प्रागुक्तमेवेतीह पुन- 

[क्तम् । एवमन्नाय मम्भरा भगवताङभप्रायः | उत्तानाथस्तु प्रकट एव | १४ ॥ 

श्री दी ०- तेषां मजनप्रकारानाह-- सततमिति द्वाभ्याम् । सततं सवैदा 
स्तोजमच््रादिभिः कीतयन्तः केचिन्मामुपापते सेवन्ते दृढानि वरतानि नियमा येषां 
तादराः सन्तो यतनतश्चश्वरपुजादिषु इन्दियोपरहारादिषु च प्रयत्नं कूर्वन्तश्च । केचि- 
्कत्या नमस्यन्तः प्रणमन्तश्चान्ये नित्ययुक्ता अनवरतमवहिताः सेवन्ते । मकत्येति 
नित्ययुक्ता इति च कीतेनादिष्वपि द्रष्टव्यम् ॥ १४ ॥ | 

पर दी०-- दानीं य एवसुक्तश्चवणमनननिदिध्यापसनाप्तमथोक्ेऽपि त्रिविधा उत्तमा 
मध्यमा मन्दाश्चति सर्वेऽपि खानुरूप्येण मामुपाप्तत इत्याह-- 

[रि ए कि कि 

लानयक्नेन चाप्यन्यं यजन्तां माप्रुपासत ॥ 
५ नि ~. क 

एकठेन पएरथक्खन बहूधा विश्वताद्ुखम् ॥ १५ ॥ 
जन्ये पू्वक्तप्राघनानुष्ठानाप्रमथौ ज्ञानयज्ञेन (त्वं वां अहमि मगवो देक, अहं 

वै त्वमप्ति" इतयादिश्ु्युक्तमहग्रहोपासनं ज्ञानं सर एव प्रमेश्वरयननह्पत्वाचज्ञप्तेन । 
चक्रार एवाथ । अपिशब्दः पाधनान्तर्यागाथः | केचिःपाधनान्तरनिषपहाः पन्त 

३५ ॥ , 



२९० मधुमूदनसरस्यती श्रीधरस्वापिद्तर्गकाभ्यां समेता-[अ० (परे १६-१०] 

उपास्योपाप्तकमेदचिन्तारूपेण ज्ञानयन्तनेकत्वेन भेदव्यावृत्या ममिवोपाप्तते चिन्तय- 
न्त्युत्तमाः | अन्ये तु केचिन्मध्यमाः प्रथक्त्वेनोपास्योपाप्तकयोरभेदेन “आदित्यो ब्रह्मे्या- 

देशः" इव्यारिश्रुतयुक्तेन प्रतीकोपापनरूपेण ज्ञानयन्नेन मामेवोपाप्तते । अन्ये त्वहुग्रहो- 
पातने प्रतीकोपापने वाऽप्तमथाः केचिन्मन्दाः कांचिदन्यां देवतां चोपाप्तीनाः कनि. 
चित्कर्माणि वा कुर्वाणा बहुधा तैसैर्बहुमिः प्रकरिविश्वरूपं सवात्मानं मामेवोपापते । 
तेन तेन ज्ञानयज्ञेनेति उत्तरोत्तराणां करमेण पूवपू्मूमिलामः ॥ १९ ॥ 

श्री° दी०--किं च-ज्ञानेति । वासुदेवः पर्वमितयेवं पर्वात्मतवदशनं ज्ञानं 
तदेव यज्ञस्तेन ज्ञानयज्ञेन मां यजन्तः पूनयन्तोऽनयऽपयुपापते । तन्नापि केचिदेकत्वे- 
नामेदभावनया, केचित्फथक्तेन दासोऽहमिति, केचित्त विश्वतोमुखं परवात्मकं मा 
बहुधा बरह्मुद्रादिरूपेणोपाप्ते ॥ १५ ॥ 

म्र० दी०--यदि बहुधोपाप्तते तरह कथं त्वमिवेल्याशङ्कयाऽऽत्मनो विश्वरूपत्वं 
प्रपञ्चयति चतुभिः- 

जह क्रतुरहं यन्नः स्वधाऽहमहमोषधम् ॥ 
॥ भप क ८. 

 मन्त्रोऽहमहमेवाऽऽन्यमहमग्निरहं हृतम् ॥ १६ ॥ 
सवैखरूपोऽहमिति वक्तव्ये तत्तदेकदैशकथनमवयुत्यानुवादेन वैदवानरे द्वादङ्षक- 

पलेऽष्टाकपाहतवादिकथनवत् । क्रतुः श्रोतोऽयिष्टोमादिः । यज्ञः स्मार्तो तैश्वदेवादि- 
मैहायज्ञतेन शरतिप्मतिपरततद्धः । खधाऽचं पितृम्यो दीयमानम् । ओषधमोषधिप्रमव- 
मनने सर्वैः प्राणिमिर्मस्यमानं मेषजं वा । मच्रो यान्यापुरेनुवाक्यादियैनोदिरय हवि- 
दीयते देवेभ्यः । आव्यं घृतं, सवैहविरुपटक्षणमिदम् । अशचिराहवनीयादिरविष्पर- 
पाधिकरणम् । हूतं हवनं हविप्मकषेपः । एतत्समेमहं परमेश्वर एव । एतदेकैकनज्ञान- 
मपि मगवदुपाप्ननमिति कथयितुं प्रत्येकमहंशब्दः । क्रियाकारकफटजातं किमपि मग- 
वदतिरिक्तं नास्तीति समुद्रायथैः ॥ १६ ॥ 

श्री दी ०--प्वीत्मतां प्रपञ्चयति अहमिति चतुर्भः-- क्रतुः श्रौतोऽगिषटोमारिः। 
यज्ञस्तु स्मातैः पृश्चमहायज्ञादिः । खधा पित्रे श्राद्धादिः । जओषधमोषधिप्रमवमचं 
भेषजं वा । मन्नो याञ्यपुरोनुवाक्यादिः । आज्यं होमादिप्राधनम् । अग्निराहवनी- 
यादि; । हुतं होमः । एतत्सर्वमहमेव ॥ १६ ॥ 

म० टी०-किंच-- 

= पिताऽहमस्य जगतो माता धाता पितामहः ॥ 
व्यं पवित्राकार ऋक्साम यजुरेव च ॥ १७॥ 

9 क, "तवेनेकमेव परं ब्रहमोतिपरमार्थदक्नरूपामे" । २ क. "ति प्रयगमावनया ऊ । 



[अ०९नो०१८] श्रीमद्धगवह्यीता। २९१ 

अस्य जगतः सवस्य प्राणिनातस्य मिता जनयिता, माता जनयित्री, धाता पोष- 
यिता तत्ततकमेफटविधाता वा । पितामहः पितुः पिता, वेदं वेदितभ्यं वसतु, पुयतेऽने- 
नेति पवित्रं पावनं इुद्धिेतुगीङ्गास्नानगायत्रीनपादि । वेदितव्ये बरह्मणि वेदनप्ताथन- 
मकारः । नियता्षरपादा, ऋङ् । गीतिषिशिष्टा पैव साम । सामपदं तु गीतिमात्र- 
स्ेवामिधायकमिलम्यत् । गीतिरहितमनियता्षरं यजुः । एतत्त्रिविधं मच्रनातं कर्मो. 
पयोगि । चकारादथवाङ्गिरपोऽपि गृह्यन्ते । एवकारोऽहमेवेलवधारणार्थः ॥ १७ ॥ 
श्री ० दी ०--किंच-- पितेति । धाता कममेफटविधाता । वेयं ज्ञेयं वत्तु । पवित 

शोधकम् । आकारः प्रणव ऋगेदादयो वेदाश्वाहमेवं । स्पष्टमन्यत् ॥ १७ ॥ 
म० दी०--किं च- 

® £. £ @ ® * 

गतमिति प्रभुः साक्षा नकवाप्ः शरण सद्छत् ॥ 

प्रभवः प्ररुयः स्थानं निधानं बीजमन्ययम् ॥ १८॥ 
गम्यत इति गतिः कर्मफल, 

८ ब्रह्मा विश्वघजो धर्मो महानम्यक्तमेव च । 
उत्तमां सरा्तिकीमेतां गतिमाहुर्मनीषिणः ” इत्येवं मन्वायुक्तम् ॥ 

मता पोष्टा सुखप्ताधनस्येव दाता । प्रमुः खामी मदीयोऽयमिति स्वीकर्ता । पक्षी 
समैप्राणिनां शुमाशुमद्रष्टा । निवसन्यिन्निति निवापो मोगस्थानम् । शीयते दुःखम- 
स्मितिति शरणं प्रपन्नानामापिटत् । पुत्प्त्युपकारानपेक्षः सङ्लपकारी । प्रमव 
उत्पत्तिः । प्रख्यो विनाशः । स्थानं स्थितिः । यद्रा प्रकर्षेण मवन्ल्यनेनेति प्रभवः 
सरष्टा । प्रकर्षेण दीयन्तेऽनेनेति प्रख्यः सहतां । तिष्न्यसमितिति स्थानमाधारः । 
निधीयते निक्षिप्यते तत्कारमोगायोग्यतया काछन्तरोपमोग्यं वस्स्वस्मि्िति निधानं 
सृक््रूपपर्ववस्त्वधिकरणं प्रसयस्थानमिति यावत् । शाङ्खपद्मादिनिधिवा । बीजमुतत्ति- 
कारणम्| अव्ययमविनाशि न तु वब्रह्यादिवद्विनश्चरम् । तेनानायनन्तं यत्कारणं तदप्य- 
अक (न १ 

मेवेति पृवेणेव सबन्धः ॥ १८ ॥ 
श्री री०-किं च-गतिरिति । -गम्यत इति गतिः फम् । मती पोषण- 

कती } प्रमुः, नियन्ता । साक्षी चुमायुमद्रष्टा । निवासो मोगस्थानम् । शरणं रक्तकः | 
सृहद्धितकतीं । प्रकर्षेण मवल्यनेनेति प्रमवः सष्ठ । प्रीयतेऽनेनेति प्रज्यः सहता । 
तिष्ठस्यसमिननिति स्थानमाधारः । निधीयतेऽसिनिति निधानं ठयस्थानम् । बीनं 

कारणं, तथाऽप्यव्ययमविनाि न तु त्रीह्यदिबीजवन्नश्चरमिलथः ॥ १८ ॥ 

प० दी०-किच- 

१ क, "धकर प्रायधित्तात्मकं वा, आ । 



२९२ मधुस्रदनसरस्वती श्रीधरस्वामिकृतरी काभ्यां समेता- [अस्प ०१९-२०| 

तपाम्यहमहं वषं निग्रहा्युसछजामि च ॥ 
अमृतं चैव मृदुश्च सदंसच्चाहमञन ॥ १९ ॥ 

तपाम्यहमादित्यः सरन् । ततश्च तापवदादहं वषं पव॑वृष्टिखूपं रपं प्रथिव्या निमू- 
हस्याकर्षामि कैशिद्रदिमभिरषटपु मापेषु । पुनस्तमेव निगृहीतं रपं चतुषु मेषु कैश्चि- 
द्रदिमभिरत्मृनामि च वृषटिरूपेण प्रक्षिपमि च भूमौ । अमृतं च देवानां सप्राणिनां 
जीवनं वा । एवकारप्याहमिल्यनेन संबन्धः । मृत्युश्च मल्ीनां सर्वप्राणिनां विनाशो 
वा । सरत्, यत्प॑बन्ितया यद्भि्यते तत्तत्र सत् । अमच्च यत्पंबन्धितया यन्न विदयते 
तत्तत्रापतत् । एतत्पवैमहमेव हैऽ्ज॑न ] तस्मात्परवात्मानं मां विदित्वा खश्वायिकारानु- 
पारेण बहुभिः प्रकरिम॑मेवोपापरत इत्युपपन्नम् ॥ १९. ॥ 

श्री दी०--किं च-तपामीति | आदिल्यालमना स्थित्वा निदाघप्तमये तपामि 
जगतस्तापं करोमि । वृष्टिप्तमये च वषैमुतमृनामि विमुश्चामि । कदाचिन्न वषं निगू- 
हामि आकषामि । अमृतं जीवन, मृत्युश्च नाशः, सततं दृश्यम्, अपतच पृक्ष्ममद- 
दयम् । एतत्सवेमहमेवेति मत्वा मामिव बहुधोपाप्तत इति पूरवैणेवान्वयः ॥ १९ ॥ 

भर० टदी०-एवमेकत्वेन परथक्त्वेन बहुधा चेति. अविधा अपिं निष्कामाः सन्तो 
मगवन्तमुपाप्रीनाः एच्छ्ुद्धिज्ञानोतपत्िद्रारेण करेण मुच्यन्ते । ये तु प्रकामाः पन्तो 
न केनापि प्रकरेण मगवन्तमुपापएते किं तु खखकामप्ताधनानि काम्यान्येव कर्माण्यनु- 
तिष्ठन्ति ते सत्त्वशोधक।मावेन ज्ञानप्ाधनमनषिषूढाः पुनः पुनज॑न्भमरणप्रवन्धेन सवदा 
पप्तारहुःखेमेवानुभवन्तीत्याह द्वाम्याम्-- 

त्रैविद्या मां सोमपाः पतपापा 
यत्नेरिष् खर्गतिं प्रार्थयन्ते ॥ 

ते पुण्यमापाय सुरेन्ररोक- 
मश्रन्ति दिन्यान्दिषि देवभोगान् ॥ २० ॥ 

षद {~ _ १, अमवेदयनुरवैदप्ामवेदलक्षणा होवाध्वधवोदरा्प्रतिपत्तिहेतवत्ति 
त 
ह) 

ध) (क 

क्रा क 

विद्या येषांते 
त्रिविद्या्िवि्या एव स्वाथिकतद्धितेन तेवि्यस्िखयो विद्या विदन्तीति वा वेद्रय- 
विदो याक्तिका यज्ैरिष्टोमादिभिः कमेण सवनजये वपुरुद्रादिलदूपिणे मामीश्वरमिष्र 
तद्रूपेण मामजानन्तोऽपि वस्तुवृत्तेन पूनयित्वाऽभिपुत्य हुत्वा च सोमं किविन्तरीति 
सोमपाः सन्तसतेनेव सोमपानेन पूतपापा निरसतचर्गमोगम्रतिनन्धकपापाः सकामतया 
सवेति प्राभयन्ते न तु प्र्छशुद्धज्ञानोतस्यादि । ते दिवि स्वँ छोके पुण्यं पुण्यफटं 

४) ५१, ५. पेक्ष सुरनद्ररकं रातक्रतोः स्थानमाप्ताच दिव्यान्मनुष्यरटम्यान्देवमोगान्देवदेहो- 
पभोगयानकामानश्नित मृज्ञते | २० ॥ 



[अशर्श्रो०२१] भ्रीपद्धगवट्धीता । २९३ 

श्री ° दी ०--तदेवमवजाननित मां मूढा इत्यादि छोकद्वयेन धिप्रफलाश्यया देवतान्तरं 
मन्तो मां नाऽऽद्वियन्त इत्यमक्ता दरदीताः । महात्मानस्तु मां पर्थत्यादिना च 
मद्धक्ता उक्ताः । तेत्रकत्वेन प्रथक्तवेन वा परमेश्वरं श्रीवापदेवं ये न मजनि तेषां 
जन्ममृत्युप्राहो दुर्वार इत्याह द्वाम्याम्-तरेविद्या मामिति । ग्यनुःप्ामरक्षणस्िसरो 
विद्या येषां ते त्रिविद्याः । तितरिया एव वेविचाः । सखार्थे तद्धितः । तिष्लो विया 
अधीयते जानन्तीति वा त्रैविद्या वेद्रयोक्तकर्मपरा इत्यर्थः । वेदत्रयविहिौयैततेमा- 
मिष्ट ममेव स्यं देवतान्तरमि्यजानन्तोऽपि वतु इन्द्रादिरूपेण मामेषा संपूज्य यज्ञ- 
रोषं सोमं पिबन्तीति परोमपस्तनैव पूतपापाः शोधितकर्मषाः सन्तः खर्गति स्वम प्रति 
गति ये प्राथयन्ते ते पुण्यफृपं सुरेन्रस्य सोकं स्वगमाप्रा् प्राप्य दिवि स्वँ 
दिन्यानुत्तमान्देवानां मोगानश्ननिि मृञ्ते ॥ २० ॥ 

म० दी ०-ततः किमनिष्टमिति तदाह- 
9 ९ > + ® र 

तत मुक्त्वा खब्रकि विशा 
@, अ. 

क्षीणे पुण्ये म्यंरोकं विशन्ति ॥ 
एवं अयीधरमममनुप्रपत्रा 

गतागते कामकामा खमन्ते ॥ २१॥ 
ते सरकामास्तं काम्येन पुण्येन प्राप्तं विशां विस्तीणं खमगेटोकं भुक्तवा तद्धो- 

गजनके पुण्ये क्षीणे स्ति . तदेहनाशा्ुनर्देहरहणाय मर्य॑लोकं विंशानिि पुन- 
गरभवाप्तादियातना अनुमवन्तीलर्थः । पुनः पुनेरवमुक्तप्रकरेण । हिः प्रिदयर्थः । 
त्रेषर्म्यं होत्रा्र्यवोदराचधर्म्रयाहं ज्योतिष्टोमादिकं काम्यं कमं । चयीधर्म- 
मिति पठेऽपि अय्या वेदत्रयेण प्रतिपादितं धर्ममिति स॒ एवार्थः । अनुप्रपन्ना 
अनादौ प्रे पूषेभरतिपतयपक्षयाऽनुशब्दः, पूवंप्रतिपत्यनन्तरं मनुप्यलोकमागत्य पुनः 
प्रतिपन्नाः, कामकामा दिव्यान्भोगान्कामयमाना एवं गतागतं छमम्ते कमे करत्वा 
स्वर्भ यानि तत आगत्य पुनः कर्म कुर्वनतीत्येवे ग्वाप्तादियातनाप्रवाहस्तेषामनि- 
शमनुवतेत दृलमिप्रायः ॥ २१ ॥ 

श्री 2० ततश्च-ते तं भुक्तवेति.। ते सर्मकामाप्तं प्रथितं विपुषं स्वगे. 
रोकं तत्ुसं भुक्त्वा भोगप्रापके पुष्ये क्षीणे तति मत्थैछोकं विशन्ति । पुनरप्येव- 
मेव वेदत्रय्या विहितं षममनुसृताः कामकामा मोगान्कामयमाना गतागतं यातायातं 
टमन्ते ॥ २१ ॥ 

प्रण दी०--निप्कामाः सम्यगरिनस्तु-- 
कोभ कन 

१के, घ्, ज, भ्तत्परा। > ख, ड, च, छ, प्व ् रेधम्यमः । 



२९8 मधुमुदनसरसतीधीषरसापिषृतदीकाभ्यां समेता-[अ०९शो ०२२-२३] 
[ क क # क +$ ० 

अनन्यात्न्तयन्ता मा च जनाः परुपाप्रत ॥ 

तेषां निस्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ २२॥ 
अन्यो मेददृ्टिविषयो न विद्यते येषां तेऽनन्याः सवद्रितदशिनः स्ेभोगनिःृहाः। 

अहमेव मगवान्वासुदेषः स्वात्मा न मद्रयतिरिक्तं किंचिदस्तीति ज्ञात्वा तमेव 
प्रयञ्चं स्तदा चिन्तयन्तो मां नारायणमात्मत्वेन ये जनाः स्ाधनचतुषटयपतपन्नाः 
सं्यासिनः परि सैतोऽनवच्छिन्नतया परयन्ति ते मदनन्यतया कृतक्रत्या एवेतिं 
हषः] अदतदक्ष॑ननिष्ठानामलन्तनिष्कामाना(भां) तेषां स्वयमप्रयतमानानां कथं योगक्षेमौ 
स्यातामित्यत आह--तेषां निल्यामियुक्तानां निल्यमनवरतमाद्रेण ध्याने व्यप्रतानां 
देहयात्रामा्ाथेमप्यप्रयतमानानां योगे च क्षेमं च, अन्वस्य छामं न्धस्य परि 
रक्षणं च शरीरस्थित्य्थं योगक्षेममकामयमानानामपि वहामि प्रापयाम्यह्ं सरवेधरः । 

“प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं प्त च मम प्रियः। 
उदाराः सै एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम् ” 

इति ह्यक्तम् । यद्यपि सर्वेषामपि योगक्षेमं वहति मगरवांसथाऽप्यन्येषां प्रय- 
त्नमुत्पा्य तद्वारा वहति ज्ञानिनां तु तदयं प्रथत्नमनुत्पा्य वहतीति विषः ॥ २२ ॥ 

श्री दी०--मद्धक्तस्तु मत्मपतादेन कताथ मवन्ती्याह--अनन्या इति । 
अनन्या नास्ति मद्यतिरेकेणान्यत्काम्यं येषां तथामूता ये जना मां चिन्तयन्तः सेवन्ते 
तेषां निल्यामियुक्तानां सदा मदेकनिष्ठानां योगे धनादिामं कषेमं च तत्पाढनं 
मोक्षास्यं च तैरप्राथतमप्यहमेव वहामि प्रापयामि ॥ २२ ॥ 

म० दी०--नन्वन्या अपि देवताक्त्वमेव त्वद्रयततिरिकतिस्य वस्वन्तरस्याभावात् । 
तथा च देवतान्तरमक्ता अपि त्वामेव मनन्त इति न कोऽपि विषः स्यात् , तेन 
गतागतं कामकामा वसुरु्रादित्यादिमक्ता छभन्ते। अनन्यािन्तयन्तो मां तु कृतक्कया 
इति कथमुक्तं तत्राऽऽह्-- 

येऽप्यन्यदेवताभक्ा यजन्ते श्रद्रयाऽन्िताः ॥ 
तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिषूर्वकम् ॥ २३॥ 

यथा मद्धक्ता मामेव यजन्ति तथा येऽन्यदेवतानां वक्वादीनां मक्ता यजन्ते ज्येति- 
ष्टोमादिभिः श्रद्धयाऽऽस्िक्यवुद्धयाऽन्विताः, तेऽपि मद्धक्ता इव हे कोन्तेय तत्तद 
वताूपेण स्थितं मामेव यजन्ति पूजयन्ति भविषिपरवकमविधिरजञानं तपूवकं सर्वा. 
त्मत्वेन मामज्ञातवा मद्धिन्नतवेन वखादीन्कह्पयित्वा यजन्तीत्य्थैः ॥ २३ ॥ 

श्री० टी०-ननु च त्वद्यतिरेकेण वस्तुतो देवतान्तरस्यामावादि्रादिमेविनोऽपि 
तवद्धक्ता एवेति कथं ते गतागतं ठमेरंलत्राऽऽह-- येऽपीति । श्रद्धयेपिता मक्ता; 
| १ क. भ्यं भजनीयं देवतान्तरे 



[अण्श्शरे०२०-२५] श्रीपद्धगवहीता । २९९६. 

सन्तो येऽपि जना यज्ञनान्यदेवता इन्द्रादिपां यजन्ते तेऽपि मामेव यजन्तीति सत्यम् । 
फं तु अविधिपूर्वकं मोक्षप्रापकं विधिं विना यजन्ति अतस्ते पुनरावर्तन्ते ॥ ९६ ॥ 

प० री ०--अविपिपूषैकत्वं विवृष्वन्फटपरच्ुतिममीषामाह-- 

अहं हि सर्वयन्नानां भोक्ता च प्रयुरेव च ॥ 
न तु मामभिजानन्ति तच्वेनातश्च्यवन्ति ते ॥ २४ ॥ 

अहं मगवान्वापुदेव एव सर्वेषां यज्ञानां श्रौतानां स्मातीनां च तत्तदवताख्पेण मोक्ता 
च स्वेनान्तयामिरूपेणाधियज्ञतवालममुश्च फलदाता चेति प्रपिद्धमेतत् । देवतान्तरया- 
जिनस्तु मामीदशं तच्वेन भोक्तृत्वेन प्रभुत्वेन च मगवान्वामुदेव एव वखारिरूपेण 
यज्ञानां मोक्ता खेन रूपेण च फङ्दाता न तदन्यो ऽसि कश्चिदाराध्य हइत्येव॑ख्पेण 
न जानन्त । अतो मत्छदूपापरिज्ञानान्महताऽऽयापेनेष्ऽपि मय्यनपितकर्माणलतत्त- 
देवलोकं धुमादिमर्मेण गत्वा तद्धोगान्ते च्यवन्ति प्रच्यवन्ते तद्धोगजनककमेक्षयात्त- 
देहादिवियुक्ताः पुर्देहय्रहणाय मनुष्यकं प्रत्यावतेन्ते । ये तु तत्तदेवताघ् मगवन्त- 
मेव पर्वान्तर्यामिणं पररयन्तो यजन्ते ते मगवदापतकर्माणक्तद्वि्याप्तहितकरमवसादधिरा- 
दिमार्गेण ब्रह्मखोकं गत्वा तत्रोतन्नप्तम्यण्दशेनालद्धोगान्ते मुच्यन्त इति विवेकः॥२४॥ 

श्री ° द ०--एतेदेव विवृणोति-अहं ह्यति । सर्वेषां यत्तानां तत्तदेवतारूपे- 
णाहमेव मोक्ता प्रमुञ्च सवामी फल्दाताऽपि चाहमेवेत्यथेः । एवैमूतं मां ते तत्तेन 
यथावन्नामिजानन्ति । अतश्चयवन्ति प्रच्यवन्ते पुनरावतन्तेये तु सवेदेवताघ्ु मामे- 
कान्तर्यामिणं पर्यन्तो यजन्ति ते तु नाऽऽवर्तन्ते ॥ २४ ॥ 

मर दी०-देवतान्तरयानिनामनावृत्तिफलामावेऽपि तत्तदेवतायागानुरूपधुद्रफ- 
® ५ क, + स 

वाप्िधुवेति वदन्मगवद्यानिनां तेभ्यो वेरक्षण्यमाह-- 

यान्ति दैवतरता देवान्धितृन्यान्ति पित्त्रताः ॥ 
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२५॥ 
अविधिपूवैकयाजिनो हि त्रिविधा अन्तःकरणोपाधिगुणत्रयभेदात् । तत्र पाचिका 

देवव्रताः, देवा वसुरुदरारिलयादयस्तत्संबन्धि बतं बल्युपहारप्रदक्षिणप्रहीमावादिष्पं 
पूजनं येषां ते तानेव देवान्यानति ¢ तै यथा यथोपाप्तते तदेव मवति ” इति श्रतेः । 
राजपतस्ु पितृव्रताः श्राद्धादिक्नियाभिरञचिषवाततादीनां पितूणामाराधकास्तानेव पित् 
न्यान्ति । तथा तामप्ता भूतेज्या यक्षरक्षोविनायकमातृगणादीनां भूतानां पूनकासतान्येव 
मूतानि यान्ति । अत्र देवपितुभूतद्ाब्दानां तत्पंबन्धिरक्षणयाषटमुखन्यायेन समाप्तः । 
मध्यमपदलोपिप्तमाप्तानङ्गीकारात्यकृतिविक्ृतिमावामविन च तादथ्यचतुर्थीपतमापतायो- 
गात् । अन्ति च पूनावाचीव्यान्दप्योगासर्वप्यायद्रयेऽपि नतश्चब्दः पूनापरं एव । 



२९६ भधुमृदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकतदीका््यां समेता-[अ०९०२६] 

एवं देवतान्तराराधनस्य तततदेवतारूपत्वमन्तवत्फलमुकत्वा भगवदाराधनस्य मगवद्ुपत्व- 

मनन्त फषटमाह-- मां भगवन्तं यष्टु पूजयितुं शीरं येषां तै मदाजिनः स्वाप देवता 
मगवद्धवदश्िनो भगवदाराधनपरायणा मां भगवन्तमेव यान्ति । समानेऽप्यायापते 

मगवन्तमन्तयामिणमनन्तफङदमनाराभ्य देवतान्तरमाराध्यान्तवत्फडं यान्तीलहो दरदैव- 
वैमवमन्ञानामिल्यमिप्रायः ॥ २५ ॥ 

्री° दी ०--तदेवोपपादयति-- यान्ती ति । देवेषु इन्द्रादिषु वतं नियमो येषां 
तेऽनतवैतो देवान्यान्ति । पितृषु त्तं येषां श्राद्धादिक्रियापराणां ते पितृन्यान्ति । भूतेषु 

९५, "ॐ 

क] 

षिनायकमातुकादिषु इज्या पूना येषां ते भूतानि यानि। मां यष्टुं शीटं येषां ते मच- 
निनस्ते तु मामेवाक्षयं परमानन्दरूपं नारायणं यानि 1 २९ ॥ 

प° दी०--तदेवं देवतान्तराणि परिलन्यानन्तफटत्वाद्धगवत एवाऽऽराधनं कतै- 
म्यमतिपुकरत्वाच्याह- 

[| (1 + ७, भ, क (> 

पुत्र पष्प फट ताय या म भक्त्या प्रयच्छति ॥ 

तदहं भक्लयुपहूतमश्रामि प्रयतास्मनः ॥ २६ ॥ 
पत्रं पुष्पं फं तोयमन्यद्वाऽनायापरभ्यं यक्िविद्रस्तु यः कश्चिदपि नरो मे मह्यम. 

नन्तमहातिभूतिपतये परमेश्वराय मक्ता “न वासुदेवात्परमल्ि किंचित् इतिबुद्धिपूषि- 
कया प्रीत्या प्रयच्छतीश्वराय भृत्यवदुपकल्पयति मत्छत्वानास्पदद्रव्यामावात्सकेस्यापि 
जगतो मयेवारजितत्वात् । अतो मदीयमेव सर्व मह्यमर्षयति जनः । तस्य प्रीतया प्रय- 
च्छतः प्रयतात्मनः शुद्धबुदधसतत्पत्नपुष्पादि त॒च्छमपि वस्तु अहं सर्वशवरोऽश्नामि अरा- 
नवतप्रील्या स्वीकृत्य तृप्यामि । अत्र वाच्यप्यात्यन्ततिरस्कारादरानक्षितेन स्वीकार- 
विशेषेण प्रीच्तिशयहेतुतवं व्यञ्यते । 4 न ह वै देवा अश्चन्ति न प्िन्देतदेवामृतं 
ष्ट तृप्यन्ति " इति श्तेः । कप्मात्तच्छमपि तद श्चि यस्माद्धक्त्युपतं मक्ल्या 
प्री्ा स्मरित, तेन प्रीया प्मधणे मल््वीकारनिमित्तमिलरथैः । अत भक्त्या प्रयच्छ- 
तीतयुक्त्वाः पुनभेकतयुपहतमिति व्दु्नमक्त्य ब्रह्मणत्वतपसित्वादि मत्स्वीकारनिमिततं 
न भवतीति परिसंख्या सूचयति । श्रीदामत्राह्मणामीततण्डुखकणमक्षणवतप्रीतिविरोषप्र- 
तिबद्धमकष्यामक्षयक्रत्ञानो बा इव मात्राद्यषितं पतपुप्पादि भैक्ता्ितं साक्षदेव भक्ष- 
यामीति वा ।. तेन मक्तिरेव मत्परितोषनिमित्तं न तु देवतान्तरवद्रस्युपहारादि बहुवि- 

र ट ॐ क त भ् ज (द ९ तव्ययाय्नाध्यं किंचिदिति देवतान्तरमपहाय मामेव भनेतेतलयभिप्रा्यः ॥ २६ ॥ 1 
१ख.ग.घ.च. छ. ज. श्च. "न्तो दे" । २क. नन्ति अतः पुनरावतन्तेषि।३ ग. घ. 

॥ {४ , € 9 (अ ¢. च. भानिय ।४ज. दन्भक्त । ५ख. ड. छ. ज. मक््याऽर्पिः । ६ ज. "यः । अतश्वानाया- 
सरटभ्येकपतनपष्पादानेन भक्तवत्सल भगवानात्मानं भक्तेभ्यो विक्रीणीत इति । तथा चेोक्तम्-- 
तुचप्राद्रमानेण जलस्य चुलक्रेन च । विकणीते स्वमात्मानं मकेभ्यो भक्तवत्सल इति ध्वनितम् ॥२६ 



[०९२७-८] भ्रीपद्धगवद्रीता । २९७ 

श्री ° वै ०--तदेवं स्वमक्तानामक्षयफटत्वमुक्तम् । अनायापतत्वं च स्वमक्तेदश- 
यति--परतरमिति । पत्रपुष्पादिमात्रमपि मह्यं ॑मर्क्या प्रील्या यः प्रयच्छति त्य 
प्रयतात्मनः शुद्धचित्तस्य निष्काममक्तस्य ततपन्रपुष्पादिकं तेन मक्लोपद्धतं समर्पित 
महमश्नामि प्रीत्या गृह्णामि । न हि महाविमृतिपतेः परमेश्वरस्य मम कषद्ररेवतानामिव 

स बहुवित्तपध्यथागादिभिः परितोषः स्यात् । किं तु भक्तिमात्रेण | अतो भक्तेन समितं 
यत्किचित्पत्रादिमात्रमपि तदनुग्रहाथमेवा्चामीति मावः ॥ २६ ॥ 

भ० टी०-कौरश्ं ते मननं तदाह- 
9 (>. 3. 4 क 

यत्करा यदर्नापस यन्जुहाषि ददाप्घत यत् ॥ 

यत्तपस्यपि कोन्तेय तुरुष्व मद्पंणप् ॥ २७॥ 
यत्करोषि शाखराहतेऽपे रागात्मा गमनादि यदशाति स्ये त॒प्यरथं करमपि. 

द्धयथं का । तथा यज्जुहोषि शाखबटान्नित्यमिहोत्रारिहोमं निर्तयपि । श्रोता. 
पषैहोमोपङक्षणमेतत् । तथा यद्ददाति अतिथित्राह्मणादिभ्योऽत्रहिरण्यारि । तथा 
यत्तपस्यतन प्रतिैवत्सरमन्ञातप्रामादिकपापनिवृत्तये चान्द्रायणादि चरति उच्चसर्खज- 
प्रवृत्तिनिद्षय रारीरेन्धियपंवातं सैयमयप्रीति वा । एतच सवेषां निलनेमित्तिकक्- 
णामुपलक्षणम् । तेन यत्तव प्राणिस्वमाववशाद्विनाऽपि शाख्मवदयंमावि गमनाशनादि, 
यच्च॒ शाद्वरशादवदयंमावि होमदानादि है कौन्तेय तत्पर्वं लोकिकं वेदिक च 
कमान्येनेव निमित्तेन क्रियमाणं मदपणं मय्यर्पितं यथा स्यात्तथा कुरष्व । 
आ्सनेपदेन समपकनिष्ठमेव समपणफरं न तु मयि किंचिरिति दर्शयति । अवदय 
भाविनां कर्मणां मयि परमगुरौ समपणमेव मद्धनने न तु तदर्थ एथण््यापारः कथचित्क- 
तेभ्य इत्यमिप्रायः ॥ २७ ॥ 

भ्री० दी०--न च पत्रपष्पादिकमपि यज्ञार्थं पटापोमादिद्रभ्यवन्मदर्थमेबोयौैरा- 
पाच्च सरमपणीयम्, किं त्हि--यर्दिति । खमावतो वा शाद्धतो वा यत्किचित्कमं 
करोषि, तथा यदश्नाति यज्जुहोषि यद्र।प्ि यत्तपस्यसि तपः करोषि तत्सवं म्य- 
पितं यथा मवल्येवे कुरुष्व ॥ २७ ॥ 

१० दीऽ- एतादृशस्य मजनप्य फटमाई् - 

~ जुप्राशभणखुण साक्ष्यं कमवन्धर्नः ॥ 

संन्याप्रयागयक्तासा विमुक्त मामुरपष्याप्तं ॥ ९८ ॥ 

एवमनायासतिद्धेऽपि सपैकरमप्तमषणद्ये मद्धनने सति शमाङभे इष्टानिष्टे फणे 
देषां तैः क्ैबन्धेवन्धह्पेः कमैमिर्म्ष्यते मयि समपितत्वात्तव तत्परवन्धानुपपत्ते 

६ & 



२९८ मधुसूदनप्रखतीश्रीषरस्वामिृतरीकाभ्यां समेता -- [अण्न ०२१ 

कमिसतकरैश्च न संख्ये । ततश्च संन्याप्योगयुक्तात्मा सन्याप्तः सषैकमेणां मग- 
वति समर्पणं प्र एव योग इव चित्तश्ञोधकत्वाद्योगप्तेन युक्तः शोधित आत्माऽन्तः- 

करणं यस्य स त्वं लक्तपर्वकमां वा कर्मबन्धैरजीवननेव विमुक्तः सन्पम्यग्दशेनेनाज्ञा- 
नावरणनिवृत्या मामैष्यति परक्षात्करिष्यस्यहं ब्रह्मास्मीति । ततः प्ररन्धकर्मक्षया- 
सतितेऽस्मि्रीरे विदेहकेवस्यरूपं मामुपेष्यपि, इदानीमपि मदूपः सन्पर्वोपाधिनि- 
वस्था मायिकमेदव्यवहारविषयो न मिष्यप्रील्ः ॥ २८ ॥ 

#°० टी०-- एवं च यत्फठ प्राप््प्नि तच्छृणु-रुभेति । एवं कुवेन्कमेनन्धनैः 
कर्मनिमित्तरिष्टानिषटैः फटेभक्तो विष्यति कमेणां मयि परमपित्तत्वेन. तव॒ तत्फलपं- 
बन्धानुपपत्तः | तैश्च विमुक्तः पन्पन्याप्तयोगयुक्तात्मा सेन्याप्तः कर्मणां मदपैणं स॒ एव 
योगस्तेन युक्त आत्मा चित्तं यस्य तथामूतस्त्वं मां प्राप्स्यति ॥ २८ ॥ 

म० टी०-यदि मक्तनेवानुगृह्णापि नामक्तान्, ततो रागद्वषवेन कथं परमे- 
शवरः स्या इति नेलाह-- 

समोऽहं स्वमूतेषु न मे देष्योऽस्ति न प्रियः ॥ 
ये भजन्तितुमां भक्या मयि ते तेष चाप्यहम्॥२९॥ 

स्वेषु प्राणिषु प्रमस्तल्योऽहं सदूपेण स्फुरणद्ूपेणाऽऽनन्दरूपेण च स्वामाविके- 
नौपाधिकेन चान्तयामित्वेन । अतो न मम द्वेषविषयः प्रीतिविषयो वा कश्चिदस्ति 
सावित्रस्येव गगनमण्डहत्यापिनः प्रकारस्य । तहि कथं भक्तामक्तयोः फलवैषम्यं 
तत्राऽऽह--ये मनन्ति तु ये तु मनन्ति पेवन्ते मां सवैकमप्मपणद्पया मक्त्या । 
अभमक्तपेक्षया भक्तानां विशेषद्योतनाथंस्तुशन्दः । कोऽपो, मयिते ये मद््पितेनि- 
पकम: कर्मभिः नोधितान्तःकरणास्ते निरसतप्तमस्तरनस्तमोमद्स्य पचचेद्रकेणाति- 
स्च्छप्यान्तःकरणस्य सदा मदाकारां पृत्तिमुपनिषन्मानेनोत्पादयन्तो मयि वतेन्ते | 
अहमप्यतिस्च्छायां तदीयचित्तवृततौ प्रतिनिम्बितस्तेषु वतते । चकारोऽवधारणार्थस्त 
एव मयि तेष्वेवाहमिति । खच्छप्य हि ̀ द्रव्यस्यायमेव खभावे येन संबध्यते तदाकारं 
गृह्णातीति । खच्छद्रग्यपतबद्धस्य च वस्तुन एष एव खमावो यत्तत्र प्रतिफलतीति । 
तथाऽखच्छद्रव्यस्याप्येष एव खमावो यत्छप्बद्धस्याप्याकारं न गृह्णातीति । अख- 
च्छद्रभ्यसंबद्धस्य च वस्तुन एष एव ॒खमावो यत्तत्र न ॒प्रतिफरतीति । यथा हि 
सवेत विद्यमानोऽपि सावित्रः प्रकाशः स्वच्छे दर्पणादावेवाभिग्यज्यते न त्वघच्छे 
घटादौ । तावता न द्पणे रज्यति न वा द्रष्ट घटम् ¦ एवं सर्वत्र समोऽपि स्वच्छे 
मक्तचित्तेऽमिव्यञ्यमानोऽच्छे चामक्तवित्तेऽनमिन्यज्यमानोऽहं न रव्यामि कत्र 
चित्, न वा द्वेषि कंचित्, सामभ्रीमयीदया जायमानस्य कार्यस्यापर्यनुयोज्यत्वात् । 
वहिवत्कस्पतस्वचचविषम्यं व्यास्येयम् ॥ २९ ॥ 



{अण्प्नो० ३०-३१] श्रीमद्धगवद्धीता | | ` २९९ 

भ्री° दी०--यदि भक्तेम्य एव मोक्षं ददाति नामक्तम्यसतिं तवापि कि 
रगद्वेषादिक्तं वैषम्यमस्ति नेत्याह--सम इति । समोऽहं र्वष्वपि भूतेषु अतो 
मे मम प्रियश्च द्यश्च नास्त्येव । एं सत्यपि ये मां मजनि ते मक्ता मयि वर्तने । 
अहमपि तेषु अनुग्राहकतया वर्ते ! अयं भावः--यभथाऽ्ेः स्वतेककेष्येव तमःशीत।- 
दिदुःखमपाकुवेतोऽपि न वेषम्यं, यथा वा कल्पवृक्षस्य, तथेव मक्तपञ्चपातिनोऽपि 
मम नास्त्येव वेषभ्यं किं तु मद्धक्तेरेवायं महिमेति ॥ २९ ॥ 

म० ठी०--करं च मद्भक्तेरेवायं महिमा यत््मेऽपि वैषम्यमापादयति, शुणु 
तन्महिमानम्- | 

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ॥ 
साधुरेव प्र मन्तव्यः सम्यग्न्यवभिती हि सः ॥३०॥ 

थः क्चित्पुदुराचारोऽपि चदजामिखादिरिवानन्यमाकंन्मां मनते कुतश्चिद्धागयो 
दयाटेवते प प्रागप्ताधुरापि सरापुरेव मन्तव्यः । हि यस्मात्सम्यश्यवप्तितः श्साधु- 
निश्चयवन्पः ॥ ३० ॥ 

शरी ° टी ०--अपि च मद्धकतेरवितकयैः प्रभाव इति दर्शयन्नाह-अपि षेदिति। 
अत्यनतं दुराचारोऽपि नरो यदि पएथक्तवेन देवतान्तरमक्तिमकृषैनमामव श्रीनारायणं 
भजते तहि साधुः श्रेष्ठ एव स॒ मन्तव्यः | यतोऽपो सम्यण््यवति्तः परमेश्वरभजनेनैव 
कृतार्थो भविष्यामीति शोमनमध्यवप्तायं कृतवान् ॥ ३० ॥ 

प० दी ०-अस्मादेव सम्यण्यवपतायात्प् हित्वा दुराचारताम्-- 

क्षिप्रं भवति धमासा शश्वच्छनिति निगच्छति ॥ 
कोन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति ॥ ३१॥ 

चिरकाटमधमीत्माऽपि मद्धजनमहिश्ना कषिप्रं शीध्रमेव मवति षमा धमृनुगत- 
चित्तो दुराचार श्ञटित्येव लक्ता पदाचारो मवतीत्यथैः । फं च शाशवतनित्यं शानत 
विष्यमोगष्छहानिवृत्ति निगच्छति नितरां प्रामोलतिनिर्वदात् । कश्ि्छद्धक्तः प्राग- 
म्यस्तं दुराचारत्वमत्यजन्न मवेद्पि धमीत्मा, तथा च पत॒ नदयेदेवेति नेत्याह मक्ता- 
नकम्पापरवशतया कुषित इव मगवानू-नेतदाश्रय मन्वीथा हे कोन्तेय निश्चितमवेदशं 
मद्धकतेमाहात्यम् । अतो विप्रतिपन्नानां पुरस्तादपि त्वं॑ प्रतिजानीहि सावज्ञं सगव 
च प्रतिज्ञां कुर न मे वापुदेवस्य मक्तोऽतिदुशचारोऽपि प्राणपत॑कटमाप्तनोऽपि पुदृर- 
ममवोग्यः सन्धराैयमानोऽपि अतिमृढोऽशरणोऽपि न प्रणदयति कं तु कतायं एव 
न
 

१ख,ग. ध, इ, च. छ. ज. न्न, तः सोः। 



३०० पधुसूदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ० पशो ०२२-३६] 

मवतीति । दष्टान्ताश्चाजामिदप्रहुदधुवगनेन््रादयः प्रपिद्धा एव । शाञ्च च--^न 

वापुदेवमक्तानामहमं विद्यते कचित् '” इति ॥ ३१ ॥ 

श्री० दीनन कथं समीचीनाध्यवप्रायमात्रेण पाधुमेन्तव्यस्तत्राऽऽह -- 

धिप्रपिति । इराचारोऽपे मां मजज्छीघरं धमोचैत्तो मवति । ततश्च शश्वच्छन्ति 

हाशवतीमपशानिं परमेश्वरनिष्ठां नितरां गच्छति प्राप्नाति । कुतकेककंडवादिनी 

नेतन्मन्येरनितिराङ्काव्याकुर्मनुनं प्रोत्माहयति हे कान्तेय पटहकाहखादिमहाधोष- 

पर्वकं विवदमानानां समां गत्वा बाहमुक्षिप्य निःशङ्कं प्रतिजानीहि प्रतिज्ञां कुर । 

कथं, मे परमेश्वरस्य मक्तः घदुराचारोऽपि न प्रणयति । अपितु कृताथ एव 

भवतीति । ततश्च ते त्वत्प्रोटिविजुम्भविष्वंितकुतका निःसरायं त्वामेव गुरुत्व 
नाऽऽश्रयेरन् ॥ ३१ ॥ 

म० दी०-एवमागन्तुकदोषेण दुष्टानां मगवद्धक्तिपमाव्निस्तारमुक्तवा स्वामा- 
> 

विकदोषेण दुष्टानामपि तमाह-- 
9 ® ५१ (कज क क क ¢ 

मीं हि पाथ व्यपाश्रि्य येऽपि स्थुः पापयानयः॥ 
ज ०. थ कव (~ 9 ®. 

किया वश्यास्तथा श्ुदरास्तंभ्पं यान्त परा गतिम् ॥२९॥ 

हि निशितं हे पाथं मां व्यपाश्रि्य शरणमागत्य येऽपरे स्युः पापयोनयोऽन्त्यना- 
लि्श्चो वा जातिदोषेण दुष्टा; । तथा वेदाध्ययनादिशून्यतया निङृष्टाः च्ियो वेद्याः 
कष्यादिमात्ररताः । तथा शद्रा जातितोऽध्ययनादमावेन च प्रममत्ययोभ्यास्तऽपि 
यान्ति परां गतिम् । अपिशब्दात््ागुक्तदुराचारा अपि ॥ ३२ ॥ 

श्री दी०-आचारभ्रषठं मद्धक्तिः परवि्ी करोतीति किमत्र चित्रम्, यतो 
मद्धक्तिदुष्कु्ानप्यनधिकारिणोऽपि संप्ाराम्मोचयतीत्याह- मां हीति । येऽपि 
पापयोनयः स्युनिङृष्टजन्मानोऽन्यजादयो मवेयुः। येऽपि वैदयाः केवट कृष्यादिनिरताः 
लियः शुद्रादयश्चाध्ययनादिरहितास्तेऽपि मां व्यपाश्रित्य संेम्य परां गति यानि 
हि निथितम् ॥ २२ ॥ 

, म दी ०~-एवं चेत्-- 

[५ +$ ¢ ध 

कं पुनव्राह्यणाः पण्या भक्ता राजषयस्तथा ॥ 
श ० क ज् 

जनगत्यमनुख छ कमम प्राप्य भजस्व माम् ॥३२॥ 

पुण्याः सदाचारा उत्तमयोनयश्च ब्राह्मणास्तथा राजषयः पूष्वस्तृविवेकरिनः कषत्रिया 
मम सक्ताः परां गतिं यान्तीति किं पुनवीच्यमत्र कस्यचिदपि सदेहामावारिलय्ः | 
न 1 

१ क, (न्ति चित्तोपप्मवोपरमह्पां पः । २ कृ, च, (टवित्तमः । 



[अ०९ो०३४] श्रीपद्धगवट्रीता । ३०१ 

यतो मद्धक्तरीदृशो महिमाऽतो महता प्रयलेनेमं॑छोकं पर्भपुरुषार्थप्राधनयोग्यमतिदु- 
रम च मनुष्यदेहमनिलयमाशुविनारिनमसुखं गर्भवाप्रायनेकदुःखबहुटं रब्ध्वा यावदयं 
न नयति तावदतिशीघरमेव भजस्व मां शहरणमाश्रयस्व, भनित्यत्वादपुखत्वाच्ास्य 
(५ [| [५ | ९ १ ® ५ प # [| विम्ब सुखाथमुदयमं च मा काषीस्तवं च रानषिरतो मद्धननेनाऽऽत्मानं सफ करर । 
अन्यथा द्येतादशं जन्म निष्फष्मेव ते स्यादिलयर्थः ॥ ६३ ॥ 

भी° दी०- यदैवं तदा सत्कुलाः सदाचाराश्च मद्धक्ताः परां गतिं यान्तीति क 
वक्तव्यमित्याह --किमिति । पुण्याः सुकृतिनो ब्राह्मणाः । तथा राजानश्च त ऋषयश्च 
त्रिया एवेमृताः; परां गात यान्तीति किं पुन्षक्तभ्यम् । अतस्त्वमिमं रार्जापिखपं खोक 
देहं प्राप्य ठञ्धवा मां मजघ्व । किंच, अनिलयमधरुवमपुं पुखरहितं च छोकं देहं 
प्राप्यानिलतवाद्विकम्बमकुवंनपुखत्वाच सुलार्थोचमं हित्वा ममिव मनघेदय्थः ॥ ६६ ॥ 

म० टी०-मननप्रकारं दर्शयतरुप्ंहरति- 
न ध कि, 4 

मन्मना भव मद्रक्त[ मदा मा नमस्छर् ॥ 
ॐत, [क क ध ५4 १ 

माम्वेष्यतस्ि यक्खवमास्मान मसरायणः ॥ २५ ॥ 
# | $ ष # 

इति श्रीमहाभारते रतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
£ ८ ब्रह्मविद्यायां भीप्मपवेणि श्रीमद्धगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां 

योगशासखे श्रीकृष्णाजैनसंवादे राजविचारा- 
जगुद्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ 

राजमक्तस्यापि राजमृल्यस्य पुत्रादौ मनस्तथा प तन्मना अपि न तद्धक्त इत्यत 
उक्तं मन्मना भव मद्धक्त इति । तथा मद्याजी मत्पूजनशीलो मां नमस्करहं मनो. 
वाक्यैः । एवमेभिः प्रकरिमेतरायणो मदेकशरणः परत्नात्मानमन्तःकरणं युक्त्वा मयि 
समाधाय मामेव प्रमानन्दघनं खभ्रकारं सर्वोपद्रवधून्यमभयमेप्यप्त प्राप्स्यप्ति ॥६४॥ 

श्रीगोविन्दपदारविन्दमकरन्दास्वादशुद्धाश्चयाः 
तप्ाराम्बुधिमृत्तरन्ति सदप्ता पदयनित पूणं महः ॥ 

वेदानैरवधारयन्ति प्रमं प्रेयस्त्यजन्ति भमं 
दतं खस्रपमं विदन्ति रिम विन्दन्ति चाऽऽनन्दताम् ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंसपरिव्ाजकाचायंश्रीविशश्वरपरस्वतीपादशिष्यश्रीमधुपमूदन- 
सरस्वती विरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागूढाथैदीपिकायामधिकारिभेरेन 

राजविद्यारानगुह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 
१ क, “व्यमित्यथः । अ । 



३०२ पधूमृदनसरसतीश्रीषरस्वामिकृतरीकाम्यां समता-- [अ०१०४)०१)] 

श्री० दी०--मजनप्रकारं दर्यतरुपसंहरति--मन्मना इति । मय्येव मनो य्य 

स॒ मन्मनास्त्वं मव । तथा मद्धक्तो मत्पेवको मव । मद्याजी मद्यननशीटो भव । 

मामेव च मस्र । एवमेभिः प्रकरिमैत्परायणः सन्नात्मानं मनो मयि युक्त्वा पमा" 

धाय मामेव परमानन्दरूपमेष्यपि प्राप्स्यति ॥ ३४ ॥ 

निजमेश्वथमाश्र्यं मक्तेशवदरतेवेमवम् । 
नवमे राजगृह्यास्ये कृपयाऽवोचदच्युतः ॥ १ ॥ 

इति श्रीपुबोधिन्यां धैकायां श्रीघरस्वामिविरचितायां राजत्रियार- 

जगृह्ययोगो नाम नवमोऽध्यायः ॥ ९ ॥ 

अथ दमोऽध्यायः। 

प० दी०-एवं प्प्तमाष्टमनकमेस्तत्पदाथस्य मगवतस्तत्वं सोपाधिकं निरुपायिकं 
च दर्दितम् । तस्य च विभूतयः सोपाधिकस्य ध्याने निरुपाधिकस्य ज्ञाने चोपायमूर्ता 
रपोऽहमप्पु कोनतयेत्यादिना सक्षमे, अहं कऋतुरहं यज्ञ इत्यादिना नवमे च संक्षेपे 
णोक्ताः । अथेदानीं ताप्तां विस्तरो वक्तव्यो भगवतो ध्यानाय तत्वमपि दुर्विज्ञेयत्वा- 
सुनस्तस्य वक्तव्यं ज्ञानायेति दशमोऽध्याय आरम्यते । तत्र प्रथममर्जुनं प्रोत्पाह- 
पितुम् 

श्रीमगवानुवाच- 
क क 1, 

भ्य एव महाबाहा शृणु म परम वचः ॥ 

यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥ १ ॥ 
मूय एव पुनरपि हे महाबाहो शृणु मे मम परम प्रकृष्ट वचः । यत्ते तुभ्यं प्रीय- 

माणाय म॒द्वचनादमृतपानादिव प्रीतिमनुभवते वक्ष्याम्यहं परमाक्तस्तव॒हितकाम्ययेषट- 
प्राप्तीच्छ्या ॥ १॥ 

भ्री° दी °--उक्ताः सकषपतः पूर्व एत्तमादौ विमूतयः । 
दशमे ता वितन्यन्ते सवैभश्वरदृष्टये ॥ 
श एवं तावत्सक्तमादिमिखिमिरध्यायेर्मेननीयं परमेशवरष्पं निषपितम् । तद्विमृतयश्च 

स्मे “ रपोऽहमप्पु केन्तेय ” इत्यादिना संक्षेपतो दर्धिताः । अष्टमे ५ 
द्र्य किमध्यात्मम्)' इत्यादिनाऽनुनाय नेन) सप्त पदाथा उपन्यस्तास्ताः परमेश्वरस्य 
विभूतय एव प्राधिभूताधिदेवमितयक्ततवात् । नवमे च “अहं क्रतुरहं यज्ञः” इत्यादिना 



[अ०१०ो०२-3] भ्रीपद्धगवद्रीता । ` ३० 

तद्िमूतया दरिताः । अथेदानीं ता एव विभतीः प्रपञ्चयिष्यन्खमक्तेश्वावरयकरणी 
यत्व वेणयष्यञ्श्रीमगवानुवाच- भूय एवेति । महान्तौ युद्धारिखधमानुष्ठाने मह- 
त्परिचयायां च कुशो बाहू यस्य हे महाबाहो मेय एव पनरपि मे वचः शण । 
कथमूतम्, परमे परमाधेनिषठ, मद्रचप्ताऽमतेनेव प्रीतिं प्राप्नवते ते तुभ्यं हितकाम्यया 
हितेच्छया यदहं वक्ष्यामि तत् ॥ १ ॥ 

म० दी०--प्राखहुषोक्तमेव किमथ परनवकष्यसीत्यत आह- 

नम विदुः हरणाः प्रभव न महषयः ॥ 

अह मादाह दवाना महषाणा च सवशः ॥ २॥ 
पमवं प्रमावं प्रमुरकत्यतिशयं प्रमवनमूत्प्तिमनेकविमूतिमिराविरमावं वा सुरगणा 

इन्द्रादयो महष॑यश्च मवादयः सवैज्ञा अपि न मे विहः . । तेषां तदज्ञाने हेतमाह-- 
अहं हि यस्मात्सर्वेषां देवानां महर्षीणां च पर्वशः स्वैः प्रकारैरुत्पादकलेन अद्धया- 
दिप्रवतैकलेन च निमित्ततवनोपादानत्वेन चेति वाऽऽदिः कारणम् । अतो मद्विकारा्त 
मत्परमा न जानन्तीलयथेः ॥ २॥ 

भ्री° दी ०-उक्तस्यापि पुनव॑चने दुरेयतं हेतुमाह-न म॒ इति । मे मम 
प्रकृष्टं मवे जन्मरहितस्यापि नानाविमूतिमिराविमावं पुरगणा अपि महषयो मृषाद्- 
योऽपि न जानन्ति । तत्र हेतुः-अहं हि देवानां महर्षीणां चाऽऽरिः कारणं 
सेशः सवैप्रकारेरुत्पादकतवेन वद्धयादिप्रवतंकतेन च । अतो मदनुग्रहं त्रि मां 
केऽपि न जानन्तीत्यथः ॥ २॥ 

म० ठी०-महाफटत्वाच्च कथिदेव भगवतः प्रभावं वेत्तीलाह-- 
[ (अ+ त् कर ७ दी 

यां मामजमनाईइ च वाक्ते खकरमहश्वरम् ॥ 
क =, 6, न 

अमूढः स मस्यंषु सवपापः प्रमुच्यत ॥ २॥ 
पवैकारणत्वान्न विद्यत आदिः कारणं यस्य तमनादिमनादित्वादनं जन्मशु 

छोकानां महान्तमीश्वरं च मां यो वेत्ति सर मर्त्येषु मनुष्येषु मध्येऽपमृढः; संमोहवनितः 
सवैः पपिर्मतिपू्कतेरपि प्रमुच्यते प्रकर्धण कारणोच्छेदातततसंस्कारामावरूपेण मुच्यते 

क 

मक्त मवति ॥ \॥ 
# 

ह क 

श्री दी ०-एवमूतात्मन्ञाने फल्माह--यो मामति । सवकारणत्वारेव न 
विद्यत आदिः कारणं यस्य तमनादिम् । अत एवाजं जन्मशून्यं छोकानां महेश्वरं च 
मां यो वेत्ति सर मनुप्यषु अपतमूदः संमोहरहितः सन्र्वपापेः प्रमुच्यते ॥ ६ ॥ 

प° टी०-- भस्मनो डोकमहे्वरत्वं प्रपञ्चयति-- 



३०४ मधुसूदनसरस्वती श्रीपरस्वामिटतदीकाभ्यां समेता-[अ०१०ो०५-५] 

ुदि्गानमसंमोहः क्षमा सयं द्मः शमः ॥ 
सुखं दुःखं भवां भावा मयं चाभयमेव च ॥ & ॥ 

ुद्धिरन्तःकरणस्य सूषुमारथविवेकपामर््य, ज्ञानमात्मानातमप्तवपदाथाववोधः, अर्ष 
मोहः प्र्यु्पतरेषु बे द्ध्येषु कतैम्येषु वाऽग्याक्ुरतया विवेकेन प्रवृत्तिः क्षमाऽऽकुष्ट्य 
ताडितस्य वा निधिकारवित्तता, सयं प्रमागेनावनुद्धस्यारथस्य तथेव माषणं, दमो बाह्यद्धि- 
याणां खतिषयेभ्यो निवृत्तिः, हामोऽ्तःकरणप्यं पता, सुखं धमापाधारणकारणकमनुकू- 
ल्वेदनीयं, दुःखमधमापाधारणकारणकं प्रतीकूल्वेदनीय, भव॒ उत्पत्ति, भावः सत्ताऽ- 
भावोऽपत्तेति वा । मयं च ब्राप्रसतद्विपरीतममयम् । एव च, एकश्चकार उक्तस्मुच 
यार्थः । अपरोऽनुक्ताबुद्धयज्ञानादिप्तमुचयार्थः । एवेदेते प््वछोकप्रतिद्धा एवेलय्थः। 
मत्त एव भवन्तीत्युत्तरेणान्वयः ॥ ४ ॥ 

श्री० दी°-लोकमहेश्वरतामेव स्फुटयति बुद्धिरिति तरिभिः--वुद्धिः साराप्रार- 
विवेकनेपुण्यम् , ज्ञानमात्मविषयम्, अपतंमोहो व्यकुङत्वामावः, क्षमा सहिष्णुत्वम् , 
सलं यथा्थमाष्णम्, दमो व्येद्धियपेयमः, शमोऽन्तःकरणप्तयमः, पुलमनुशटकषवे- 
दनीयम् , दुःखं तद्विपरीतं, मव उद्धवः, अमावक्द्विपरीतः, मयं त्राप्तः, अमयं तदि. 
परीतम् । अस्य शछोकप्योत्तरेण मत्त एव मवन्तीलनेनान्वयः ॥ ४ ॥ 

जर्हिसा समता तुष्टिस्तपो दानं यश्ोऽयशः॥ 
भवन्ति मावा मृतानां मत्त एव एयगिधाः ॥ ५4 ॥ 

प दी०-अहिपा प्राणिनां पीडाया निवृत्तिः | समता चित्तस्य रागद्वेषादिर- 

हितावस्था । तुष्टिर्मोगेष्वेतावताऽछमिति बुद्धिः । तपः शाज्लीयमार्मेण कायेद्धियश्ो- 
पणम् । दानं देो कटे शरद्धया यथाशकलयर्थानां पत्तर समपणम् । यरो धर्म 

निमित्ता छोकछर्घोूपी प्रपिद्धिः । अयशस्त्वधमनिभित्ता टांकनिन्दारूपौ प्रपतिद्धिः । 
एते बुद्धवादयो मावाः कार्यविशेषः सकारणकाः पृथमिधा धमोधमीदिप्ताधन्ैचिष्येण 
नानाविधा मृतानां सर्वेषां प्राणिनां मत्तः परमेश्वरादेव मवन्ि नान्यस्मात्तस्मातकि 
वाच्यं मम छोकमहेश्वरत्वमिदयर्थः ॥ ९ ॥ 

श्री° दी०-क्रिच-- असेति । अरिं परपीडानिवृत्तिः, समता रागदधेषादि- 
राहिवयं, तुष्टि्दवन्धेन तोषः, तपः शारीरादि वक्ष्यमाणम्, दानं न्यायाजितधनदेः 

१ ख. 'रणान्यत्तो निवृत्तिः । सु" । २ ज. स्य शमता । सु । ३ घ. छेके गुणकथनर्" `। 
* छ. घा गुणकथनरू" । ५ ग. ज्ञ. "पा मुणकथनरूपा वा ठोकप्र । ६ घ. दोषकथनरूपा । ७ ग, 
ञ्ञ, पा दोषकथनरूपा षा लोकप्र । < क. ज. दं भित्राभिच्रतुल्यता च तु । 



[भ०१०छो०६-७] श्रीपद्धगवट्रीता । ` ३०९ 

सत्पामेऽपणम्, यशः सत्कीर्तिः । अयसो दुष्कीर्तिः । एते उदधि्तानमिलादयसद्वि- 
प्रीताशचबु्यादयो नानाविधा मावाः प्राणिनां मत्तः सकारादेव मवनि ॥ ९ ॥ 

म० ठी ०-इतक्रेतदेवम् -- 
9 ०५९ ७, 

महर्षयः सप्र पूवं चल्वारां मनवस्तथा ॥ 

मद्धावा मानमा जता येषां खोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 
महषयो वेदतदथ॑द्षटारः सर्वज्ञा विचापरप्रदायप्रव्तका ममायया: सप्त पव सर्गी 

काटाविरताः । तथा च प्राणं- 

“५ भृगुं मरीचिमति च परत्यं पु्हं कतुम् । 
वपिष्ठं च महातेनाः सोऽपृजन्मनप्ता सुतान् । 
सप्त ब्रह्माण हृयते पुराणे निश्चयं गताः » इति ॥ । 

तथा चत्वारो मनवः प्रावणां इति प्रपिद्धाः । अथवा महर्षयः सप्त मृषा्याः 
तेम्योऽपि पू्े प्रथमाश्चत्वारः सनकाद्या महषयः । मनवस्तथा खायंभवाच्याश्चतर्दशच 
मयि परमेश्वरे मावो मावना येषां ते मद्धावा मच्धिन्तनपरा मद्धावनावरादाविर्भतमदी 
यज्ञनेशध्शक्तय हइृलथेः । मानमा मन्तः सेकल्पदिवोतन्ना न तु योनिनाः (अतो 

 विशगुद्धजन्मल्वेन प्वैप्राणि्रषठा मत्त एव हिरण्यगमीत्मनो जाताः सगौ्यकषे प्रा 
भृताः । येषां महर्षीणां सक्तानां श्ादीनां चतुर्णा च सनकादीनां मनूनां च चतुरद- 
शानामस्िहीके जन्मना च विदिया च पततिभूता इमा ब्राह्मणावाः सवौः प्रनाः ॥६॥ 

श्री° दीं ०-ङिं च-पहू्षय इति । सप्त महकयो श्रवादयः “प ब्रह्माण 
इयते पुराणे निश्चयं गताः? इयादिपुराणप्रतषिद्धाः। तेभ्योऽपि पूर्वेऽन्ये चत्वारो महषयः 
सनकादयः । तथा मनवः स्वायंभुवादयो मद्भावा मदीयो मावः प्रमावो येषु ते हिरण्य- 
गभीत्मनो ममेव मनस्तः संकरपमात्राज्ञाताः । प्रमावमेवाऽऽह--येषामिति । यषां 
ध्ादीनां प्नकादीनां मनूनां चेमा ब्राह्मणाचा छोके वधैमाना यथायथं पुत्रपोतरादि- 
रूपाः शिष्यप्ररिष्यादिषूपाश्च प्रना जाताः प्रवतैन्ते ॥ १ ॥ 

प° दी०-एवं पोपाधिकस्य मगवतः प्रमावमुक्त्वा तन्जानफल्माह-- 
9 &^, ति क । [च ११ । 

एतां विभूतिं योगं च मम यां वेत्ति त्तः ॥ 
सोऽविकम्पेन योगेन युभ्यते नत्र संशयः ॥ ७ ॥ 

एतां प्रागुक्तां बुद्यादिमहर्यादिरूपां विमतिं विविधमावें . तत्तदूपेणावस्यितिं योगं 
च तत्तदभनिमीणप्तामथ्यं परमेश्चयेमिति यावत् । मम यो वेत्ति तत्वतो यथावत्सोऽ- 

१क.ग. च, ई, ज्. ब्रह्म् । 

३० 



३०६ मधुमुदनसरस्वतीश्रीषरस्वामिकृतदीकाम्यां समेता--[अ०१००८-९] 

विकम्पेनाप्रचलितेन योगेन सम्यन्ञानस्थेयरक्षणेन समाधिना युज्यते नात्र संशयः 

प्रतिबन्धः कथित् ॥ ७ ॥ 
श्री ° टी०-यथोक्तविमृत्यादितत्वन्ञानस्य फटमाह--एतामिति । एतां मृषा- 

दिक्षणां मम विमतिं योगं चेशवर्यरक्षणं तत्वतो यो वेत्ति सोऽविकम्पेन निःसंशयेन 
योगेन सम्यग्ददीनेन युक्तो भवति । नास्लत्र संशयः ॥ ७ ॥ 

प० टी०--यादृशेन विभूतियोगयेज्ञानेनाविकम्पयोगप्रापिसतदशेयति चतुर्भिः- 

अहं सर्वस्य प्रमवो मत्तः सव प्रवते ॥ 
[ (क नि # र 

इति मखा अनन्ते मां बुधा भावसमनििताः॥ ८ ॥ 
अहं प्रं ब्रह्म वापुदेवा्यं सरस्य जगतः प्रमव उत्पत्तिकारणमुपादानं निमित्तं च 

प्थितिनाश्ादि च सर्वं मत्त एव प्रवतेते भवति । मयेवान्तयामिणा परवन्त स्वैशक्तिना 
रव॑माणं स्वस्वमयादामनातिक्रम्य सर्वं जगत्यरवपते चेष्टत इति वा । इयेवं मत्वा 
बुधा विवेकेनावगतत्वा मवेन परमाथेतच्वग्रदणल्पेण प्रेम्णा समन्विताः पन्तो 
मां मजन्ते ॥ < ॥ 

श्री° टी०--यथा च विमूतियोगयेन्ञीनेन पम्यग्तानावाप्तिलदशंयति अहमि- 
लयादिचतुिः--अहं पवस्य जगतः प्रभवो श्वादिह्पविभूतिद्वारेणोत्पत्तिहेतुः । मत्त 
एव चास्य सस्य बुद्धज्ञानमपरमोह इत्यादि स्व प्रवतेत इतति एवं मत्वाऽवनुध्य बुधा 
विवेकिनो मावप्तमचििताः प्रीतियुक्ता मां मनन्ते ॥ < ॥ 

प० दी०--प्रेपपूरवकं मजनमेव विवृणोति- 

मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ॥ 
कथयन्तश्च मां नियं ठष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९ ॥ 

. मयि भगवति चित्तं येषां ते मचित्ताः । तथा मद्रता मां प्राप्ताः प्राणाश्चक्षुरादयो 
येषां ते म॒द्रतप्राणा मद्धजननिमित्तचक्षुरादिव्यापारा सय्युपपहृतस्तवैकरणा वा । अथवा 
मद्भतप्राणा मद्धननाथेजीवना मद्धजनातिरिक्तप्रयोजनशन्यजीवना इति यावत् । विद्र 
दरेष्ठीषु ` परस्परमन्योन्यं श्रुतिभियुक्तिमिश्च मामिव बोधयन्तसतत््वनरयुतपुकथया ज्ञाप- 
यन्तः । तथा स्वरिप्येम्यश्च ममिव कथयन्त उपदिश्न्तश्च । मयि चित्तार्षणं तथां 
बाह्यकरणापणे तथा जीवनारपणमेवं समानामन्योन्यं महोधनं ख्न्युनेभ्यश्च मदुपदेशन- 
मिलेवेषूपं यन्मद्धजनं तेनेव तुष्यन्ति च, एतावतैव रन्धपरवा्था वयमटमन्येन रन्ध- 
व्थनेलेवप्रत्ययरूपं तोषं प्राशुवन्ति च । तेन संतोपेण रमन्ति च रमन्ते च प्रियपग- 
मेनेवोत्तमं सुखममुमवन्ति च । तट्क्तं पतज्ञटिना--“ सतोषादनुत्तमः सुखलाभः ” 
इति । उक्तं च पुराणे -- 

[र 



[अ०१०छो०१०-११] भ्रीपद्धगवद्रीता ¦ ३०७ 

८८ यच्च कमघुसं छक यच्च दिव्यं महत्पुखम् । 
ृष्णाक्षयपुखघ्ेते नाहतः षोडशीं कलाम् " इति ॥ 

तष्णाक्षयः सेतोषः ॥ ९ ॥ 
श्री ° दी ०--प्रीतिपर्वकं मजनमेवाऽऽह-- मच्चित्ता इति । मय्येव चित्तं येषां ते 

मचित्ताः । ममेव मताः प्राप्ताः प्राणा इन्दियाणि येषां ते सहतप्राणा मदर्पितजीवना 
इति वा । एवमृताप्ते बुधा अन्योन्यं मां न्यायेपितैः श्रलादिप्रमगिरवोधयन्ते बुध्वा चे 
मां कथयन्तः सकीतियन्तः पन्तो निलयं तुष्यन्ति अनुमोदनेन तुष्टिं यान्ति रमन्ति च 
निवतं यानि ॥ ९ ॥ 

म० दी०--ये यथोक्तेन प्रकारेण मन्ते माम्- 

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूवंकप् ॥ 
[ (जर क क #@ # क | (अद भ 

द्दामि ब्रुद्थोगं त येन मापुपयान्त त ॥ १० ॥ 
सततं सदा युक्तानां मगवत्येकामुद्धीनाम् । अत एव छामपूनार्यात्याथनमि- 

संधाय प्रीतिपूर्वकमेव मनतां सेवमानानां तेषामविकम्मेन योगेनेति यः प्रागुक्तसत बुद्धिः 
योगं मत्तखविषयं सम्यग्दर्शनं ददामि उत्पादयामि । येन बुद्धियोगेन मामीश्वरमाल- 
तवेनोपयान्ि ये मचित्ततवादिप्रकारेमां मन्ते ते ॥ १०॥ 

श्री दी०-एवंमतानां च प्रम्यम्तानमहं ददामीद्याह- तेषामिति । एवं सत 

तयुक्तानां मय्यापक्तानां प्रीतिर्षकं मजतां तेषां तं बुद्धिश्पं योगमुपायं ददामि । 
तमिति कम्, येनोपयिन ते भक्ता मां प्राप्नुवन्ति ॥ १० ॥ 

मर० टी०-दीयमानस्य बद्धियोगस्याऽऽताप्रा्तो फटे मध्यवतिनं व्यापारमाह-- 

तेपामेवानुकम्पाथमहमन्नानर्ज तमः ॥ 

नाश्चयाम्यास्मभावस्थो ज्ञानदीपेन मस्ता ॥ ११॥ 
तेषामेव कथं श्रेयः स्यारि्यनुप्रहाथमात्ममावस्य आत्माकारान्तःकरणवृत्त। [कषय 

त्वेन स्थितोऽह् खप्रकाश्चचतन्यानन्दाद्रयटक्षण जाला तेनव मद्वषवान केरणप।र्णा- 

मषपण ज्ञानदोपन दृपप्तररन ज्ञान भाखता [चदामाप्रयुक्तनाप्रातिवद्धनाज्ञानजम 

ज्ञानोपादानकं तमी मिथ्याप्र्ययरक्षण खविषयव्ररणमन्धकार् तदुपादानन्ञाननाश्न 

नाङयामि सरवेभ्रमोपादानस्यान्ञानस्य ज्ञानानेवत्यत्वादुपादाननारानिवयत्वाच्चपादयस्य | 

यथा दीपेनान्धकारे निवतेनीये दोपात्पत्तमन्तरण न कर्मणाङञ्याप्तस्य वाअक्ता 

विद्यमानस्थेव च वस्तनाऽभिग्याक्तस्तत। मानृत्पत्नस्य कस्यचिहूत्पात्तस्तथां ज्ञनिनान्ञन 

निवतनीये न ज्ञानोत्पात्तेमन्तरणान्यस्य कमणाऽस्याप्तस्य वाडपक्षा वद्यमानतत्वव च 

ह्यभावस्य माक्षस्याभिम्याक्तेसत् नानुत्पत्तस्यात्पात्तयने क्षायत्व कमादिप्तापक्षत्त ज 



३०४ मरधुमृदनतरसतीश्रीधरसवामिदृतटीकाभ्यां समेता--{अ० १००४-५] 

बुदेन्नानमसमोहः क्षमा सय द्मः शमः ॥ 

मखं इःखं भगा मावां मय चामयमव च॥&॥ 

बद्धिरन्तःकरणस्य सृक्ष्माथविवेकप्तामर््य, ज्ञानमात्मानात्मप्तवेपदाथोवबोधः, अर 
मोहः प्रत्युत्पन्नेषु बे द्धभ्येषु कतेग्येषु वाऽव्याक्रुरतया विवेकेन प्रवृत्तिः, क्षमाऽऽनरुषटस्य 
ताडितस्य वा निविकारचित्तता, सदय प्रमाणेनावबुदधस्याथस्य तथेव भाषणं, दमो बादयन्धि- 
याणां खविषयेम्यो निवृत्तिः, शमोऽन्तःकरणस्यं प्ता, सुखं धमाप्ाधारणकारणकमनुकू 
सवेदमीयं, दुःखमधर्मा पाधारणकारणकं प्रतीक्टूखवेद नीये, मव उत्पत्ति, मावः सत्ताऽ- 
मावोऽपत्तेति वा । मयं च व्राप्रसतद्विपरीतमभयम् । एव च, एकश्चकार उक्तप्तमुच- 
या्थैः । अपरोऽनुक्तबुदधवन्ञानादिपमुचयार्थः । एवेदेते प्ैरोकपर्तिद्धा एेलर्षः | 
मत्त एव भवन्तीव्युत्तरेणान्वयः ॥ ४ ॥ 

श्री० टी ०- लोकमहेश्वरतामेव स्फुटयति बुद्धिरिति तिभमिः-वुद्धिः साराप्ार 
विवेकनेपुण्यम् , ज्ञानमात्मविषयम् , अपतंमोहो भ्यकुछत्वामावः, क्षमा प्हिष्णत्वम् , 
स्यं यथार्थमाषणम् , दमो बयद्धियसंयमः, शमोऽन्तःकरणप्तयमः, स॒खमनु्गटवे- 
दनीयम् , दुःखं तद्विपरीतं, मव उद्धवः, अमावस्तद्विपरीतः, मयं त्राप्तः, अमयं तदि 
परीतम् । अस्य शछोकस्योत्तरेण मत्त एव मवन्तीलयनेनान्वयः ॥ ४ ॥ 

आहसा परमता तुष्स्तपा दन यश्चाञपश्चः॥ 
^> । मिषः 

भवान्त मवा भूताना मत्त एव प्रथागधाः॥ ~4॥ 

पर दी०-अहिपरा प्राणिनां पीडाया निवृत्तिः | समता चित्तस्य राग्द्वेषादिर- 
हितावस्था । तु्टि्ोग्िष्वेतावताऽढमिति बुद्धिः । तपः शाक्लीयमर्भेण कायेन्दियशो- 
षणम् । दानं देशे के श्रद्धया यथाश्षक्लर्थानां सत्पात्रे समर्पणम् । यश्चो घर्म 
निमित्ता छोकछछघारूपा प्रधिद्धिः । अयरास्त्वषमेनिमित्ता छाकनिन्दाद्प। प्रिद्धिः । 
एते बुद्धयादयो मावा: कायेविरेषाः सकारणकाः परथजिधा पमोधमोदिप्ताधनवेचिन्रयेण 
नानात्रिधा मृतानां सर्वेषां प्राणिनां मत्तः परमेश्वरादेव मवन्ति नान्यस्मात्तस्मात्ति 
वाच्यं मम लोकमहेश्वरत्वमिदर्थः ॥ ९ ॥ 

भरी° टी ०--किच--अदहसेति । अहिंसा परपीडानिधृत्तिः, समता रागदवेषादि- 
राहि, तुष्टदवरन्ेन सेतोषः, तपः शरीरादि वक्ष्यमाणम्, दानं न्यायाजितधनादेः 

१ ख. रणान्यतो निवृत्तिः । सु ! २ ज. स्य शमता । सुः । ३. छेके गुणकथनरू" ` । 
* छ. "घा गुणकथनरू* । ५ ग. स्च. “पा सुणकथनकूपा वा ठेोकप्र । ६ घ. दोषकथनरूपा । ७ ग. 
ज्ञ, पा दोषकथनरूपा बा लोकप्र' । ८ क. ज. टं मित्रामिन्नतुल्यता च तुः । 



[भ०१०दो ०६-५७] भ्रीपद्धगवदीता । ` ३०९ 

८ ¢ „^ ^ ५ भ [९ [१ सत्पत्रेऽपणम्, यशः सत्कीतिः । अयशो दुष्कीततिः । एते बुद्धिज्ञानमिदयादयसदि- 
प्रीताशवबुद्यादयो नानाविवा सावाः प्राणिनां मत्तः परकाशादेव भवनि ॥ 4 ॥ 

म० री०--तशेतदेवम् -- 

महषयः सप प्रये चारो मनवस्तथा ॥ 
मद्भावा मानप्ता जाता येषां खोक इमाः प्रजाः ॥६॥ 

महषयो वेदतदधदरष्टारः सर्वता विचापंप्रशयप्रवतका माचा सप्त पव सगव. 
कालाविधताः । तथा च पुराणं-- 

“ भृगुं मरीचिमत्रिं च पुरुसत्य परह् क्रतुम् । 
वपिष्ठं च महातेनाः सोऽजन्मनपता सुतान् । 
सप्त ब्रह्माण हृयते पुराणे निश्चयं गताः # इति ॥ 

तथा चत्वारो मनवः सावणां इति प्रपिद्धा; । अथवा महर्षयः सप्त मायाः, 
तेभ्योऽपि पूर्वे प्रथमाश्चत्वारः सनकाद्या महर्षयः । मनवस्तथा स्वायंमवाचाश्चतु्् 
मयि परमेश्वरे मावो मावना येषां ते मद्भावा मचिन्तनपरा मद्धावनावशादाविरभतमदी 
यन्ञनिश्वयंशक्तय इत्यथैः । मान्ता मनप्तः पकद्पदिवोत्त्ना न तु योनिनाः । अतो 

, विशद्धजन्मत्वेन पवेप्राणिश्रष्ठा मत्त एव हिरण्यगमीत्मनो जाताः सगो्यकले प्राहु- 
भृताः । येषां महर्षीणां सक्तानां ूमवारोनां चतुर्णा च सनकादीनां मनूनां च चतुदं 

[कि 

शानामसिं्धोके जन्मना च विद्यया च सततिमृता इमा नाह्मणाचाः सवो; प्रनाः ॥६॥ 
श्री° दी०--किं च-पहूषय ईति । पक महषयो शषादयः "सप्त नदयण 

इयते पुराणे निश्चयं गताः" हृलयादिपुराणप्रतिद्धाः। तेभ्योऽपि पूर्वऽन्ये चत्वारो महषयः 
सनकादयः । तथा मनवः स्वायंमूवादयो मद्धावा मदीयो मावः प्रभावो येषु ते हिरण्य ` 
गभीत्मनो ममेव मन्तः संकल्पमात्राज्ञताः । प्रमावमेवाऽऽह --येषापिति । येषां 
भूरादीनां सनकादीनां मनूनां चेमा ब्रह्मणा रोके वधैमाना यथायथं पुतरपोघादि- 
रूपाः हिष्यप्रहिष्यादिदूपाश्च प्रजा जाताः प्रवतैन्ते ॥ ६ ॥ 

म० दी ०--एवं सोपाधिकस्य मवतः प्रमावमुक्त्वा तज्ज्ञानफटमाह- 

एतां विभूतिं योगं च मम यों वेत्ति तच्छतः ॥ 
सोऽविकस्पेन योगेन युञ्यते नत्र संशयः ॥ ७॥ 

एतां प्रागुक्तं बुच्यादिमहध्यादिरूपां विमतिं विविधमावं . तत्दरपेणावल्ितिं योगे 
च तत्तदरभनिमीणप्तामर्थ्यं परमेश्चयमिति यावत् । मम यो वेत्ति तत्वतो यथावत्मोऽ- 

१ क. ग. च. च, य्. ब्राह्मणा । 

३० 



३०६ मधुमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकरतरीकाभ्यां समेता--[अ० १००८-९) 

विकम्येनाप्रचस्तिन योगेन सम्यश्नानस्थैवटक्षणेन प्तमाधिना युज्यते नात्र संशयः 

प्रतिबन्धः कथित् ॥ ७ ॥ 
श्री ° दी ०-यथोक्तविभृत्यादिततन्ञानस्य फल्माह--एतामिति । एतां मृषा- 

दिक्षणा मम विभूतिं योग चैशर्यहक्षणं तत्वतो यो वेत्ति सोऽविकम्पेन निःसंशयेन 
योगेन सम्यगदरीनेन युक्तो मवति । नास्यत्र संशयः ॥ ७ ॥ 

म० दी०--यादसेन विमूतियोगयेोज्ञीनेनाविकम्पयेगप्रा्िसदशैयति चतुर्भः- 

अहं सर्वस्य प्रभवो मत्तः सवै प्रव॑ते ॥ 
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भवसमन्िताः॥ ८ ॥ 

अहं परं ब्रह्म वापुदेवाख्यं सरस्य जगतः प्रम उत्पत्तिकारणमुपादानं निमित्तं च 
प्थितिनाह्यादि च प्म मत्त एव प्रवते भवति । मयेवान्त्यापिणा सतैज्ञेन सवैदाक्तिना 
प्र्वमाणं स्व्ठमयीदामनतिक्रम्य सूर्थं जगत्मवौते चेष्टत इति वा । इयेवं मत्वा 
बुधा विपेकेनावगततचा भवेन परमा्थत्वहणल्पेण प्रेम्णा प्तमन्विताः सन्तो 
मां मजन्ते ॥ ८ ॥ 

श्री० दी ०--यथा च विभूतियोगये्ञीनेन पम्यश्तानावािलदशेयति अहमि- 
लादिचतुमिः-- अहं पवस्य जगतः प्रभवो रगवादिरूपतिमूतिद्वारेणोसत्तिहेतुः । मत्त 
एव चस्य पस्य बुद्धिज्ञौनमपरमोह इल्यादिं सर्व प्रवतत इति एवं मत्वाऽवनुध्य बुधा 
विवेकिनो मावक्तमचिताः प्रीतियुक्ता मां भजन्ते ॥ < ॥ 

प° दी --परमपूव॑कं मजनमेव विवृणेति-- 
| ध 

मचित्ता मद्रतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ॥ 
कथयन्तश्च मां नियं दष्यन्ति च रमन्ति च ॥ ९॥ 

मयि मगवति चित्तं येषां ते मचित्ताः । तथा मद्रता मां प्राप्ताः प्राणाश्चक्षुरादयो 
येषां ते मद्रतप्राणा मद्धनननिमित्तचक्ष्रादिव्यापारा मय्युपपरहृतसवैकरणा वा । अथवा 
मद्धतप्राणा मद्धजनाथेजीवना मद्धजनातिरक्तप्रयोजनशन्यजीवना इति यावत् । विद 
दरष्ठीषु ` परस्परमन्योन्यं श्रुतिमिर्यक्तिमि मामेव बोधयन्तलच्युमुत्पुकथया ज्ञाप- 
यन्तः । तथा स्वशिप्येम्यश्च ममिव कथयन्त उपदिशन्तश्च । मयि चित्तर्षणं तथा 
बाह्यकरणापेणे तथा जीवनापणमेवं प्मानामन्योन्यं महोधनं खन्यनेभ्यश्च मदुपदेशन- 
मिलयेवहूपे यन्मद्धजनं तेनैव तुष्यन्ति च, एतावतैव ठन्धप्तवीर्था वयमल्मन्येन हव्ध- 
व्थनेयवंत्ययद्ूपं सेतोपं प्रा्ुवन्ति च । तेन संतोषेण रमन्ति च रमन्ते च प्रियसंग- 
मेनेवोत्तमं पुखमनुभवन्ति च । तदुक्तं पतञ्चहिना-- “८ सेतोषादतुत्तमः सुखभ; ” 
1 क 

इति । उक्तं च पुराणे - 



[अ०१०ो०१०-११] श्रीमद्धगवद्रीता । ३०७ 

““ यच्च कामपुखं छाके यच्च दिन्यं महत्पुखम् । 
तष्णाक्षयुखस्येते नाहतः षोडशीं कटम् " इति ॥ 

तष्णाक्षयः संतोषः ॥ ९ ॥ 
भरी ° टी ° --प्रीतिपरवकं मजनमेवाऽऽह--मचित्ता इति । मय्येव चित्तं येषां ते 

माचेत्ताः । ममेव गताः प्राप्ताः प्राणा इन्दियाणि येषां ते महतप्राणा मदपितजीवना 
ईति वा । एवमूताप्ते बुधा अन्योन्यं मां न्यायोपेतैः श्रुलयादिप्रमणिर्बोषयन्तो बुदध्वा च 
मा कथयन्तः सकीतयन्तः न्तो निलयं तुष्यनि अनुमोदनेन तुष्टि यानि रमनिि च 
निदितं यनि ॥ ९॥ 

प° दी०--ये यथोक्तेन प्रकारेण मनन्त माम्- 

तषा सततय॒क्ताना भजतां प्रीतिप्रवेकम् ॥ 
~ क 0 © क [ (प न 

द्द्ममि ब्रुद्धयाग त यन मापुपयान्तं तं ॥१०॥ 
सततं स्वेदा युक्तानां मगवत्येकाग्बुद्धीनाम् । अत एव ङामपुनास्पात्या्नमि- 

सपाय प्रीतिपुतकमेव भजतां पेवमानानां तेषामकिकम्पेन योगेनेति यः प्रागुक्तक्तं बुद्धि 
योगं मत्तस्वविषयं प्म्यग्दशनं ददामि उत्पादयामि । येन बुद्धियोगेन मामीश्वरमास- 
त्वेनोपयान्ति ये मचित्तत्वादिप्रकरेमा मननते ते ॥ १० ॥ 

श्री ठदी०-एवंमृतानां च पम्यन्ञानमहं ददामीत्याह- तेषामिति । एवं पत 
तयुक्तानां मय्थाप्तक्तानां प्रीतिपुवके मजतां तेषां तं बुद्धिषूपं योगमुपायं ददामि । 
तमिति कम्, येनोपयन ते मक्ता मां प्राप्नुवन्ति ॥ १० ॥ 

म० दी०--दीयमानस्य वुद्धियोगस्याऽऽतमप्रा्त फटे मध्यव्िनं व्यपारमाह-- 
तेषामेवानुकम्पाथमहमन्नानजं तमः ॥ 
नाशयाम्यास्मभावस्थो ज्ञानदीपेन माता ॥ ११॥ 

तेषामेव कथं श्रेयः स्यादिव्युग्रहाथैमात्ममावस्य अताकारान्तःकरणवृत्तो विषय- 
त्वेन स्थितोऽहं खप्रकाराचेतन्यानन्दाद्वयलक्षण आत्मा तेनेव मद्विषयान्तःकरणपरिण- 
मरूपेण ज्ञानदीपेन दीपप्तरयेन ज्ञानेन माखता चिदामाप्तयुक्तेनाप्रतिबद्धेनाज्ञानजम - 
ज्ञानोपारानकं तमो मिथ्याप्रल्ययलक्षणं खविषयावरणमन्धकारं तदुपादानाज्ञाननाश्ेन 
नाशयामि सवैभ्रमोपादानस्याज्ञानस्य ज्ञाननिवत्यैत्वादुपादाननाशनिवलयत्वाचचोपादेयस्य । 
यथा दीपेनान्धकारे निवर्तनीये दीपोत्पत्तिमन्तरेण न कमणोऽम्याप्तस्य वाऽेक्षा 
विद्यमानस्यैव च व्तुनोऽभिन्यक्तिलतो नानुत्पच्य कस्यचिदुतपत्ति्तथा ज्ञनेना्ञने 
निवर्तनीये न ज्ञानोतपततिमन्तरेणान्यस्य कर्मेणोऽम्याप्तस्य वाऽपक्षा विद्यमानघ्येव च 
रह्मावप्य मेोक्षस्याभिन्यक्तिस्ततो नानुघन्नस्योतपत्तरयैन क्षयितं कमादिप्तपिक्षतवं क 



३०८ मधुसदनसरस्वतीश्रीधरखापिषतदीकाभ्यां समेता- [अ ०१००१२१२] 
[के भवेदिति रूपकारुंकारेण सूचितोऽथः । माखतेलनेन तीनरपवनादेरिवाप्ंमावनदेः प्रति 

यन्धकस्यामावः सूचितः । ज्ञानस्य च दीप्ताधर््यं खविषयावरणनिवतैकत्वं खन्य- 
वहरि सजातीयपरानोक्षत्वं खोत्पस्यतिरिक्तपहकायैनक्षत्वमिलयादि रूषकवीने द्रष्ट 
व्यम् ॥ ११॥ 

श्री° टी०-- बुद्धियोगं दत्वा च तघ्यानुमवपर्यन्ततामापायाविदयाङ्कते संप्ारं नाश- 
यापीत्याह- तेषामिति । तेषामनुकम्पाथमनुग्रहाथमेवाज्ञानाज्जातं तमः सैपतारास्यं 
नाक्षयामि। कुत स्थितः पन्केन वा स्ताघनेन तमो नाशयम्रीत्यत आह~-आत्ममावस्थो 
युदधिवृत्तौ स्थितः पन्माखता विरषटरता ज्ञानलक्षणेन दीपेन नाशयामि ॥ ११॥ 

म० ठी०-- एवं भगवतो विमृतिं योग च श्रुता परमोक्कण्ठितः-- 

अजन उवाच- 

परं ब्रह्म परं धाम पवित्र परमं भवान् ॥ 
पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिरेवमनं विभुम् ॥ १२॥ 

परं नह्य परं धाम, आश्रयः प्रकारो वा, प्रमं पवितं पावनं च भवानेव | यतः 
परुषं परमात्मानं शाश्वतं सरेकपं दिवि परमे व्योश्चि खखरूपे मवं दिव्यं सर्षप 
प्चातीतमारिं च सवैकारणं देवं॑च योतनात्मकं खप्रकाशमादिदेवमत एवान विमं 
वैगतं त्वामाहरिति संबन्धः ॥ १२ ॥ 

जहूस्लामृषयः सरव देवर्षिनरिदस्तथा ॥ 
(नक 

आसता द्वर। व्याप्तिः स्वर्यं चव त्रवाषिम ॥ १२॥ 
मन्दी०--आहुः कथयनिति त्वामनन्तमहिमानमषयस्तत्वज्ञाननिषटाः सरवे म्रगुवप्तिष्- 

द्यः । तथा देवर्षिनारदोऽसितो देवरश्च पोम्यस्य ज्येष्ठो आता, ग्यापतश्च मगवान्कृष्णद् 
पायनः । एतेऽपि त्वां पर्वोक्तविरोषणं मे मह्यमाहुः पाक्षात्किमन्येवेकंतृमिः खयमेव त्व 
च महयं ्रवीपि । अत्र ऋषित्वेऽपि पतक्ाद्वक्तृणां नारदादीनामतिविरिषटत्वादधग्प 
हणम् ॥ १६॥ 

श्री° टी ०--पेक्ेपेणोक्ता विभूतीवितरेण जिज्ञासु्मगवन्तं स्तुवन्नजुन उवाच पर 
नदयेति पप्तमिः-- परं जह्य च परं घाम चाऽऽश्रयः परमे च पवित्रं भवानेव | कुत 
इत्यत आह- यतः शाश्वतं नित्यं पुरुषं, तथा दिष्य चयोतनात्मकं खप्रकाशं च । 
आदिश्वापौ देवश्च तं देवानामादिमतमियर्भः । तथाऽजमनन्माने विभ च व्यापकं त्वमि. 
वाऽऽहुः | के, ऋषयो म॒ग्वादयः सर्वै, देवश्च नारदः, अ्षितश्च देवरश्च व्याप्श्च 
खय त्वमेव च् पक्षान्मं मह्य तरनी ॥ १२॥ !६॥ 



[अ०१०श०१२-१५] श्रीपद्धगवह्वीता । ३०९ 

सवेमेतहते मन्ये यन्मां वदसि केश्चव ॥ 
न हि ते भगवन्व्यक्तिं विदुर्देवा न दानाः ॥ १४॥ 

म० दी०--पवेमेतदुक्तमृषिभिश्च त्वया च तहतं सल्यमेवाहं मन्ये यन्मां प्रति 
वदापि केशव । नहि तद्वच मम कु्ाप्यप्रामाण्यशाङ्का, तच पर्जञत्वा्ं जानाप्ीति 
केशे ब्रमरद्रौ सवशावप्यनुकम्प्यतया वाल्यवगच्छतीति व्युतपत्तिमाभरि् निरतिकयै- 
शयंप्रतिपादकेन केशवपदेन सूचितम् । अतो यदुक्तं « न मे विदुः सुरगणाः प्रमवं न 
महषयः » इत्यादि तत्तथेव । हि यस्मात्, हे मगवन्पमयैश्वयादिप्रपन्न ते तव भ्य 
परमाव ज्ञानातिशयद्यािनोऽपि देवा न विदुनौपि दानवा न महर्षय इत्यापि 
रम्यम् ॥ १४ ॥ 

शी ° ठी०--अतो ममेदानीं त्वैशरथऽप्तेमावना निवृततेयाह--सर्वमिति । एत. 
वानव परं ब्रह्मेत्यादि सवेमपि ऋतं सलं मन्ये । यन्मां प्रति त्वं कथयसि ५ नमे 
विदुः सुरगणा इत्यादि ' तदपि सलमेव मन्य इल्याह-न हीति । हे मगरवस्ते तव 
व्यक्तिं देवा न विदुरस्मदनुप्रहाथमियमभिन्यक्तिरिति न जाननिि । दानवाश्वाप्मतिम- 
हामिति न विदुरेव ॥ १४॥ 

प० री०-- यतस्त्वं तेषां सर्वैषामदिरशक्यज्ञानश्वातः- 

स्वयमेवाऽऽस्नाऽऽत्मानं वेत्थ ठं पुरूषोत्तम ॥ 
दि क भ, 

भतभावन भूतश दवदव जगत्पतं ॥ १५ ॥ 
खयमेवान्योपदेश्षादिकमन्तरेणेव त्वमेवाऽऽत्मना खख्पेणाऽऽत्मानं निरुपाधिकं 

सोपाधिकं च, निरुपाधिकं प्रलक्तवेनाविषयतया सोपाधिकं च निरतिशयत्नानेश्वयादि. 
शाक्तिमच्वेन वेत्य जानासि नान्यः कथित् । अन्ये्नोतुमशक्यमहं कथं जानीयामि- 
लयाहङ्कामपनुदन्प्रमोत्कण्ठ्येन बहुधा सेबोषयति हे पुरुषोत्तम त्वदपेक्षया सर्वेऽपि 
परुषा अपृष्टा एव । अतसेषामराक्यं सर्वोत्तमस्य तव शक्यमेवेत्यमिप्रायः । पुरुषो 
तमत्वमेव विवृणोति पृनश्चतुर्भिः सेबोधनैः-- मूतानि पवांणि मावयत्युत्पादयतीति द 

म॒तमावन सपमतपितः । पिताऽपि कश्चितेष्टस्त्राऽऽह ह भूतेश सवेमूतनियन्त 

नियन्ताऽपि कथिन्नाऽऽराध्यस्तत्राऽऽह हे देवदेव देवानां सवाराध्यानामप्याराध्यः । 

आराध्योऽपि किन्न पाठयितृत्वेन पतिस्तत्राऽऽह हे जगत्पते हिताहितोपदेशकवेद्- 
परणेतत्वेन सरस्य जगतः पाटयितः । एतादशसवैविरोषणविरिषटस्त्वं सर्वषां पिता 
सैषां गरः सर्वषां राजाऽतः स्वैः प्रकारैः सैषामाराध्य इति किं वाच्यं पुरुपोत्तमत्व 
तवेति मावः ॥ १९ ॥ 

१ ज्, प्रभवं! 



३१० मधुसूदनसस्सती्रीधरस्वामिहृतरीकाभ्यां समेता-[अ ०१००१९१८] 

श्री० टी ०-- क्रे तर्हि- स्वयमिति । खयमेव त्वमेवाऽऽत्मानं वेत्थ जानाप्नि 
नान्यः | तदप्यात्मना खेनैव वेत्य न पाधनान्तरेण । अल्यादरेण बहुधा संबोधयति 
हे पुरुषोत्तम पुरुषेषुत्तम पुरुषोत्तम । पुरुषोत्तमत्वे देतुगमाणि विरेषणानि सैबोधनानि 
हे मतमावन मतोत्पादकं । मतानामीशच नियन्तः । देवानामादिल्यादीनां देव प्रकाशक । 
जगत्पते विश्वपाठ्क ॥ १९ ॥ 

प° ठदीर-यस्मादन्येषां सवषां ज्ञातमश्यक्या अवदयं ज्ञातन्याश्च तव विमृतय. 

सस्मात्-- 
४ = [र [क्र 

वृक्तुमहस्यद्य्षणं दिव्या दयाच्स्विश्रतयः ॥ 
~ द (~ ® अ ®> € ॐ (वाता ९ 

यामर्विभूताभटकानमास्व व्याप्य ततएठाप् ॥१६॥ 
यामिविमृतिमिरिमान्पवीीकान्ब्याप्य त्वं॑तिष्ठप्नि तास्तवाप्ताधारणा तरिभूतयो 

दिव्या अपैे्ञातमराक्या हि यस्मात्तस्मात्परवजञ्त्वमेव ता अरोषेण व्क्तम्हपि॥ १६॥ 
श्री° &०--यस्मात्तवामिव्याक्ति त्वमेव वेत्ति न देवादयस्तसात्--वक्तप- 

साति | या आत्मनस्तव (रव्या अलद्ता विमृतयस्ताः सवां वक्त त्वमवाहपि योगय 

मवि । याभिरिति विमृतीनां विशेषणं स्पष्टाथम् ॥ १६ ॥ 
मण ठी०-कि प्रयोजनं तत्कथनस्य तदाह द्वाम्याम्-- 

# (^, क क क शै ५ 

केथं वद्यामरह चागरस्वा सदा परार्चन्तयन् ॥ 

केषु केषु च भावेषु चिन्यों ऽपि भगवन्मया ॥ १७ ॥ 
योगो निरतिशयेश्वयादिशक्तिः सोऽस्यास्तीति हे योगितनिरतिशयेश्चयोदिशक्ति- 

शाटिन्रहमतिस्थखमतिस्तवां देवादिभिरपि ज्ञातमशक्यं कथं विंचां जानीयां सदा 
परिचिन्तयन्प्वैदा ध्यायन् ] ननु मद्विमूतिषु मां ध्यायज्ज्ञास्यप्ति तत्ाऽऽह-केषु केषु 
च मषु चेतनचेतनात्मकेषु वस्तुषु त्वद्विमुतिमूतेषु मया चिन्पयोऽप्ति हे भगवन्॥ १७॥ 

श्री दी०--कथनप्रयोजनं दशेयन्प्रा्थयते कथमिति द्ा्याम्--हे योगिन्कयं 
किमूतिभेदैः सदा पररिचिन्तयननहं तवां विद्यां जानीयाम् । विमूतिभेदेन चिन्ब्योऽपि 
तवं केषु केषु पदार्थेषु मया चिन्तनीयोऽप्नि ॥ १७॥ 

मरण ठी०-अतः-- 

विस्तरेणाऽऽस्मनो योगं विभूतिं च जनादन ॥ 
भूयः कृथ॒य ताप्राह शण्वता नास्त ममृतम् ॥१८॥ 

आत्मनस्तव योगं सकैन्ञत्वसवेशक्तित्वादिरक्षणमेश्चयापिशयं विभूति च ध्यानाल- 
म्बनं॒विस्तरेण पक्षेपेण सक्तमे नवमे चोक्तमपि मूयः पुनः कथय सवेजनेर्- 

१ख.,ग, ड, च. छ, ज, छ, ग्योऽसि । 



[अ०१०को ०१९-२०] श्रीमद्धगवद्रीता । ३११ 

म्युदयनिःश्रयप्तप्रयोजनं याच्यप्न इति ह जनादन । अतो ममापि याचना त्व्यचि 
तेव । उक्तस्य पुनः कथनं कुतो याचे तत्राऽऽह-तधिरख्प्रत्ययेनेच्छ विच्छित्तिनांस्ि 
हि यस्मच्छरण्वतः श्रवणेन पिबतस्तवदवाक्यममृतममृतवतपदे पदै खदु खाद । अत्र 
तवद्वाक्यमिलयनुक्तेरपहनुत्यतिरयोक्तिषूपकपरकरोऽये माधुर्यीतिशयानुभवेनोत्ण्डाति- 
शय व्यनक्ति ॥ १८ ॥ 

श्री० टी ०-तदेवं बहि्ुखेऽपि चित्ते तत्र तत्न विमूतिमेदेन त्वचचिन्तैव यथा 
भवेत्तथा विस्तरेण कथयेत्याह--पिस्तरेणेति । आत्मनस्तव योगं सर्व्ञत्वपर्वशक्ति 
त्वदिरुक्षणं योगेश्वयं विमति च विस्तरेण पनः कथय [ हि यस्माचद्वाकयममतद्पं 
शृण्वतां मम ताप्ररच्यद्रनास्ि ॥ १८॥ 

म० दी०-अवोत्तरम्- 

श्रीभमवानुवाच- | 
न ह ® क (य् 

हन्त तं कथयष्याम [दव्य दयात्माकमृतयः।॥ 

प्राधान्यतः कर्शन नास्त्यन्ता विस्तरस्य म ॥१९॥ 
हन्तेत्यनुमतो, यत्या प्राधितं तत्करिष्यामि मा व्यकुटो मूरित्यजेनं समाश्वास्य 

तदेव कतुमारमते । कथयिष्यामि प्राधान्यतल्ता विमृतीय दिव्या हि प्र्िद्धा आत्मनौ 
ममाप्ताधारणा विभूतयो हे कुरुश्रेष्ठ, विस्तरेण तु कथनमशक्य, यतो नास्त्यन्तो विस्- 
रस्य मे विभूतीनाम् । अतः प्रपानमृताः काश्चिदेव विमूतीैष्यामीत्यर्थः ॥ १९ ॥ 

श्री० री०-एवं प्राथितः सञ्थ्रीमगवानवाच-- हन्तेति । हन्तेत्यनुकम्पापबोधने। 

दिव्या या मेम विमृतयस्ताः प्राधान्येन ते तुभ्यं कथयिष्यामि । यतोऽवान्तरविमृति 
[वस्तस्य मदोयस्यान्ता नासि अतः प्रधानमृताः कतिचेद्रणेयप्यामि ॥ १९ ॥ 

म० दी०-तत प्रथमं तावन्मु्यं चिन्तनीयं शुए- 
क ॐ ( (भ 

अहमासा गृडाकेश सवभृताशयास्थतः ॥ 

अहमादिश्च मध्यं च मृतानामन्त ए च ॥ २०॥ 
समूतानामाशये त्द्देशेऽन्त्यामिर्पेण प्रत्यगातमह्येण च सित आत्मा चेतन्या- 

नन्दधनप्तवयाऽहं वापुदेव एवेति ध्येयः, हे गुडाकेश नितनिद्रेति ध्यानप्तामथ्यं सूच- 
ति। एवं ध्यानापतामरथ्य तु वक्ष्यमाणानि ध्यानानि कायीणि । तत्राप्यादौ ध्येय- 

माह--अहमेवाऽऽदिश्चोत्पत्तिभृतानां प्राणिनां चेतनत्वेन छोके व्यवहियमाणानां मध्यं 
च स्थितिरन्तश्च नाश्यः सवेचेतनवगाणामुत्पत्तिितिनाशषूपेण तत्कारणद्पण चाह्- 

मेव ध्येय इत्यथैः ॥ २० ॥ 
श्री दी०-- ततर प्रथमम हसं कथयति- अहमिति । हे गुडाकेश पर्वपां 



३ १ २मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्ामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०१०को ०२१-२२] 

भूतानामारायेष्वन्तःकरणेषु सवै्ञतवादिगुणेनि यन्तृतेनावस्थितः परमात्माऽहम् । आदि- 
जनम, मध्यं स्थितिः, अन्तः संहारः, सर्वभूतानां जन्मादिहेतुश्वाहमेवेत्य्थः ॥ २० ॥ 
प दी>-एतदरक्तेन बाह्यानि ध्यानानि कायोणीत्याह यावदध्यायप्तमाप्ति- 

जादित्यानामहं विष्णुज्योतिषां रविरश॒मात् ॥ 
मरीचिमेरतामसिम नक्षत्राणामहं च्च ॥ २१॥ 

आदित्यानां द्वादशानां मध्ये विष्णुविप्णुनामाऽ<ऽदित्योऽहं वामनावतार वा। 

ज्योतिषां प्रकाशकानां मध्येऽहं रविरंशुमाचििश्वव्यापी प्रकाशकः । मरुतां परप्तप्प्त- 
कानां मध्ये मरीचिनामाऽहं, नक्षचाणामधिपतिरहं शन्न चन्द्रमाः ) निधौरणे षष्ठी| 
अनर प्रयेण निर्ारणे षष्ठी । कचित्पबन्धेऽपे । यथा मृतानामसमि चेतनेत्यादौ | 
वामनरामादयश्चावताराः प्वैशवयेशाखिनोऽप्यनेन षूपेण ध्यानविवक्षया विभूतिषु 

५ 

पठ्यन्ते वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि तेन ख्येण ध्यानविवक्षया स्वस्यापि खविमृति- 
मध्ये पाठवत् । अतः प्रं च प्रायेणायमध्यायः स्पष्टां इति क चितिकिचिद्वयास्या- 
स्यामः ॥ २१॥ 

श्री° ठदी०--इदानीं विमूतीः कथयति आदित्यानामित्यदिना यावदध्यायप्त- 
मा्ि-- आदित्यानां द्वादशानां मध्ये विप्ण्॒रीमनोऽहम् । ज्योतिषां प्रकाशकानां 
मध्येऽदामन्विश्वन्यापकरक्षियुक्तो रविः पूर्योऽहम् । मरतां देवविशेषाणां मध्ये मरी- 
चिनीमाहमसि । यद्रा पत्त मरुद्रणीं वायव्तेषां मध्य इतिं । ते च-- आवहः प्रवहो 
विवहः परावह उद्वहः प्रवहः परिवह इति मर्द्रणाः(2)। नक्ष त्राणां मध्ये चन्द्रोऽहम् । 
अत्र च--आदित्यानामहं विप्णुरिलादिषु प्रायश्चो निधारणे षष्ठी । कचिच मृता- 
नामि चेतनेलयादिषु सेबन्धे षष्ठी । तच तत्र तत्रैव दहोयिप्यामः । विप्णुरियायव- 
तरिष्वपि प्रमावातिशयमात्नविवक्षया विभृतित्वेन निर्दिरेयते । अतः परं चाध्यायस्य 
स्ष्टथेचेऽपि कचिक्िचि्यास्यास्यामः ॥ २१ ॥ 

वेदानां सामवेदोऽसि देवानामसि वासवः ॥ 
इद्दरियाणां मनश्चास्मि भूतानामसि चेतना ॥ २२॥ 

मर० वै०--चतुणां वेदानां मध्ये मानमाघूर्येणातिरमणीयः सरामवेरोऽहमस्ि । 
वाप्तव इन्द्रः सवेदेवाधिपतिः । इन्द्रियाणमेकादशानां प्रवत मनः, मूतानां पर्ागि- 
सेबन्धिनां परिणामानां मध्ये चिदभिव्यज्चिका बुद्धवुं्तिश्चेतनाऽहमस्मि ॥ २२ ॥ 

१ क्ष, "एताम् , आवहो निवहः प्रवहः परावह उद्वहः दवहः परिवह इति सप्त॒ मरद्णाः 1 
मरुतां वायूनां म । २ सख. ग. ध. ठ. च. छ. ज. वायूनां । ३ ख.ग. ड. च. छ. ज. स्च. 
न. णा देवविरोषास्ते । * ष. मध्ये देववििष इति । न । ५ ख.ग.ड.च. ज. ति} नः। 
छ. पि । आ" । ६ छ, ववदः । न' । ५ ख. ग, घ.ङ. च. छ, ज, स्न. ब. (त्यादिष्वः । 



[अरभन्नो०३-ग्६] भ्रीप्रदगवद्रीता। १३ 

श्री° दी०- वेदानामिति । बाप हृ: । मृतानां सैबनििनी चेतना ज्ञानश- 
0५, 

क्तरहमसि ॥ २२॥ 
क ५ ॐ 

राणां संकरश्रासि कतिश क्षपाम् ॥ 
वनां पाकश्वासि मेर शिखरिणि महम् ॥ २३॥ 

प० ठी०--रुदराणमिकादशानां मध्ये शेकरः | विततेशो धनाध्यक्षः कृषेरो 
यक्षरक्षपतं यकषानां रकषप्तानां च। वपूनामष्टानां पावकोऽभिः । मेर; पुमेरः शिखरिणां 
शिखरवतामत्युच्छतिानां पवैतानाम् ॥ २६ ॥ 

श्री ी०--ददराणामिति । यक्षप्षपामिति रक्षपतानामपि कररलादिपराम्या- 
यक्षैः सहैकीङृय निर्देशः । तेषा मध्ये वित्तेशः कृवेरोऽपि । पवकोऽपनिः । शिख- 
रिणां शिखरवतामुच्छतानीं मध्ये मेः ॥ २६ ॥ 

एरोधपरं च यस्यं मां विहि पार्थ बृहस्पतिम् ॥ 
सेनानीनामहं न्दः सरमामसि पामरः ॥ २९ ॥ 

म० दी०--न््स्य पवेराजग्रेष्ठत्वात्तत्परोधपरं वृहतं सर्वेषां परोधप्तं राज. 
पुरोहितानां मध्ये मु्यं श्रेष्ठं ममिव है पाथं विद्धि जानीहि। सेनानीनां पेनप. 
तीनां मध्ये देवपेनापतिः स्कन्दो गृहोऽहमसि । परपरा देवखातनदाश्चयानां मध्य 
पागरः पगरपुतरैः खातो जछारयोऽहमसि ॥ २४ ॥ 

श्री दी०--परोधसामिति । एरोषपतां मध्ये देवपुरोहितानयुष्यं बृहस्पति 
मां विद्धि | सेनानीनां सेनापतीनां मध्ये देवतेनापएरतिः छन्रोऽहमसि । सरपं सथिर- 
जल्यश्षयानां मध्ये समुद्रोऽसि ॥ २४ ॥ 

® & $ (५ करप 

हर्षण भगरह पिरामस्स्यकपक्षरम् ॥ 
| @ॐ (५ # 

यन्नानां जपयन्नाभस्सय स्थावराणां [हिमाद्यः॥९५॥ 
प० री०-महषीणां सप्त्रह्मणां मध्ये मृमुरतितेनखितवादहम् । गिरां वाचां पद्- 

रक्षणानां मध्य एकमक्षरं पदमाकरारोऽहमसमि । य्नानां मध्ये जपयत्तो हिंपादिरोष- 
शुन्यत्वेनात्यन्तशोधकोऽहमसि । स्थावराणां स्थितिमतां मध्ये हिमाख्योऽहम् । शिख- 
रतां मध्ये हि मे्षहमित्युक्तमतः स्थावरतेन शिसणच्वेन चाथमेदाददोषः ॥ २९॥ 

श्री ° दी०--पहूषीणापिति । गिरां वाचां पदातमिकानां मध्य एकमक्षपमौका- 
रास्यं पदमसि । यत्ञानां श्रोतस्मातोनां मध्ये जपरूपो यन्ञोऽहम् ॥ २९ ॥ 

अश्व्यः सकृक्षाणां व्ण च नाए्दः॥ 
मन्धर्वाणां चित्ररथः पद्यानां कपि मुनिः॥ २६॥ 

= 



३१४ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वापिषरतदीकाभ्यां समेता-[ज ०१००२०२९] 

म० टी०--रवषां वृक्षाणां वनस्पतीनामन्येषां च । देवा एव सन्तो ये मन्त्रद- 
दितेन ऋषित्व प्रप्तस्ति देव्षयस्ेषां मध्ये नारदोऽहमसि । गन्धवीणां गानधरमणां 
देवगायकानां मध्ये चिघ्ररथोऽहमसि । सिद्धानां जन्मनैव विना प्रयतनं पर्मत्ञानै- 
रागयरवरयातिायं प्रप्तानामधिगतपरमा्थानां मध्ये कपिखो मुनिरहम् ॥ २६ ॥ 

श्री ठी०--अश्वत्थ इति । देवा एव सन्तो मन्तदर्शनेन य षितं प्राप्ता 
सेषां मध्ये नारदोऽसि । सिद्धानामुत्पत्तित एवाधिगतपरमा्थानां मध्ये कपिडस्यो 
मुनिरपि ॥ २६ ॥ 

उ । प्र $+ (~. ~ 

चैःश्रवसमश्वानां विदि माममृतोद्धवम् ॥ 
= + „न € ५ य 

एरवितं ग्रजन्द्राणां नराणा च नसाषपम् ॥ ९७ ॥ 

म० दी०--अदवानां मध्य उचैःश्रवप्तममृतमथनेद्धवमद्ं मां विद्धि ! रेरवतं 
गजममृतमथनोद्धवं गजेन्द्राणां मध्ये मां विद्धि) नराणां च मध्ये नराषिपं राजानं 
मां विद्धीत्यनुषज्यते ॥ २७ ॥ 

श्री० दरी०--उचैःश्रवसमिति । अमतार्थ॒क्षीरान्धिमथन उद्धतृचरैःश्रवपं 
नामाश्च मद्भेमाते वद्ध । अमताद्धवामत्यतदरावतंऽप सवध्यत | नराधपं राजान 

मा किड् ॥ २७॥ 

जायुधानामहं वन्नं पेनूनामसि कामधुक् ॥ 
प्रननश्वासि कद्पः सपांणामस्मि वासुकिः ॥ २८ ॥ 

परर ठदी०-अआयुघानामल्लणां मध्ये वज्ज दधीचरस्थिप्तमवमखमहमसि । पेनुनां 
दोर्रीणां मध्ये कामं दोग्धीति कामधुक्, समृद्रमथनोद्धवा वपिठस्य कामधेनुरहमि । 
कामानां मध्ये प्रननः प्रजनयिता पुत्रोसत््य्थो यः केदपैः कामः सोऽहमस्मि । चकार" 
स्वर्यो रतिमात्रहेतुकामव्यावृ्यर्थः । सर्पाश्च नागाश्च जातिमेदद्धिचनते । तत्र 
सपाण मध्ये तेषां राजा वापुकिरहमक्षि ॥ २८ ॥ 

श्री ° दी°-आयुषानाभिति । जायुधानां मध्ये वजम्। कामान्दोग्धीति काम- 
धुक् । प्रननः प्रनेत्पत्तिितुः कंदषः कामोऽपि, न केवटं॑पमोगप्रधानः कामो 
मद्विभूतिः, अशाखीयत्वात् । सरपाभां प्विषा्णां राना वाघुकिरस्मि ॥ २८ ॥ 

जनन्तशवासिम नागानां वरुणो यादसामहम् ॥ 
पितृणामयमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥ २९ ॥ 

१ स्न. श्वं सप्तमं म । 



[अ०१०ो०३०-३२] श्रीपद्धगवद्रीता । ३ १९ 

म० दी०--नागानां जातिमेदानां मध्ये तेषां राजाञनन्तश्च शेषार्योऽहमस्मि । 
यादसां जछ्चराणां मध्ये तेषां राजा वरुणोऽहमसि । पितृणां मध्येऽ्यमा नाम 
पितृराजश्ाहमसि । सेयमतां संयम षमाषमेफट्दानेनानम्रहं निरहं च कवैतां मध्ये 
यमाऽहमसि ॥ २९ ॥ 

श्री ° दी ०--अनन्त इति । नागानां निविषाणां राजाऽनन्तः शेषोऽसि । 
यादपतां जछचराणां राजा वरुणोऽहमस्मि पितणां राजाऽयेमाऽस्मि । संयमतां नियमनं 
कुवेतां मध्ये यमोऽहमसि ॥ २९ ॥ 

प्रहद्श्रास्मि इयाना कटः कडयतामहम् ॥ | 
मरगाणां च मगिन््रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥ ३० ॥ 

मरण टी ०-दैत्यानां दितिर्वरेयानां मध्ये प्रकर्षेण हादयत्यानन्दयति परमप्ताचि- 
कत्वेन सवीनिति प्रहखदश्चासमि । कट्यतां संस्यानं गणनं कुर्वतां मध्ये कालोऽहम् । 
मृगेन: हो मृगाणां पशनां मध्येऽहम्। वैनतेयश्च पक्षिणां विनतापुत्रो गरुडः॥३०॥ 

श्री ° 2०- प्रहा इति । दैत्यानां राजा प्रह्दोऽसि । कयां वशीह्कर्वतां 

गणयतां वा मध्ये कोऽहम् । मृगेन्द्रः पहः । पक्षिणां मधये वैनतेयो गरुडोऽसि॥९०॥ 

पवनः पवतामस्मि रामः शघ्चमृतामहम् ॥ 
सपाणां मकरश्वासि सोतसामसि जाह्नवी ॥२१॥ 

म० ठी ०-पवतां पावयितूणां वेगवतां वा मध्ये पवनो वायुरहमसि । शमां 
शख्धारिणां युद्धकुशदानां मध्ये रामो दाश्रथिरसिषराक्षप्कलक्षयकरः परमवीरोऽह- 
मसि । साक्षात्खहूपस्याप्यनेन रूपेण चिन्तनाथं वृष्णीनां वापुदेवोऽस्मीतिवदत्र पाद 
इति प्रागक्तम् । प्रपाणां मत्स्यानां मध्ये मकरो नाम तञ्जातिषिशेषः । स्रोतं वेगेन 
चटञ्जनछानां नदीनां मध्ये सर्वनदीश्रे्ठा जाहवी गङ्गाऽहमस्ि ॥ ३१ ॥ 

श्री° दी ०-- पचन इति । पवतां पावयितृणां वेगवतां वा मध्ये वायुरसि । 
शच्चमृतां वीराणां रामो दाशरथिः । यद्रा परञुरमः । स्ञषाणां मत्स्यानां मध्ये मकरो 
मत्प्यकरिशिषोऽहम् । खोता प्रवाहोदकानां मध्ये भगीरथी ॥ ३१ ॥ 

पर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ॥ 
ध्यात्वा विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥ ३२॥ 

मर० दी०-- सगौणामचेतनघष्टानामादिरन्तश्च मध्यं चोतपत्तिस्थितिया अहमेव 
हेऽभुन । भूतानां जीवाविष्टानां चेतनत्वेन प्रनिद्धानमिवाऽऽदिरन्तश्च मध्यं चेत्युक्तमु- 
पक्रमे, दृह त्वचेतनपरगणामिति न पौनसत्यम् । विद्यानां मष्येऽध्यास्मविचा मोक्ष- 



११६ मधूमूदनसरस्वतीश्रीधरसरामिट्ृतदीकाभ्यां समेता-- [अ ०१०४०३६] 

हेतुरात्मतत्ववियाऽहम् । प्रवदतां प्रवदत्संबन्धिनां कथामेदानां वादजल्पवितण्डाल- 
कानां मध्ये वादोऽहम् । मृतानामस्मि चेतनेत्यत्र यथा मृतशब्देन तत्सवन्धिनः 
परिणामा रक्ितास्तयेह प्रवदच्छब्दैन तत्सवन्धिनः कथाभेदा रक्ष्यन्ते । अतो निधा- 
रणोपपत्तिः । यथाश्चते तूमयत्रापि सेवने षष्ठी । तत्न तच्वबुमृत्सोवीतरागयोः सत्र 
हाचारिणोगुरुरिष्ययोवौ प्रमाणेन तर्केण च सराधनदुषणात्मा प्पक्षप्रतिपक्षपरिगरहस्त- 
स्वनिणैयपर्यन्तो वादः । तदुक्तं ८ प्रमाणतरकप्ताधनोपाटम्मः सिद्धान्ताविरुद्धः पञ्चा 
वयवोपपन्नः पकषप्रतिपक्षपरियरहो वादः ” इति । वादफटस्य तत्वनिर्णयस्य दुदरूढ- 
वादिनिराकरणेन संरक्षणार्थं विनिगीपुकयथे जस्पवितण्डे जयपराजयमाचपयेन्ते । तदुक्तं 
८८ तत्वाध्यवप्तायपतरक्षणार्थं जखवितण्डे बीजप्ररोदपंरक्षणाथं कण्टकशाखाप्रावरणवत्" 
इति । छटजातिनि्रहस्थानैः परपक्षो दृष्यत इति जस्पे वितण्डायां च प्तमानम् । तत्र 
वितण्डायामेकेन खपक्षः स्थाप्यत एव, अन्येन च प॒ दुप्यत एव । जसे तूमाभ्या- 
मपि सपक्षः स्थाप्यत उमाम्यामपि परपक्षो दृप्यत इति विरेषः। तदुक्तं “ यथोक्तोप- 
पत्तच्छटनातिनिग्रहस्थानप्राषनोपारम्भो जसः स प्रतिपक्षस्थापनाहीनो वितण्डा” इति । 
अतो वितण्डद्वयररीरत्वाञ्नलो नाम नैका कथा, किं तु रक्त्यतिरयज्ञानाथं प्तमय- 

बन्धमात्रेण प्रवतत इति खण्डनकाराः । तत्त्वाध्यवप्तायपयैवप्ायितवेन तु वादस्य 
भ्रष्ठत्वमुक्तमेव ॥ ३२ ॥ 

श्री° दी०--सगाणामिति । सृज्यन्त इति सगां आकाशादयस्तेषामादिरन्तश्च 
मध्यं चेवाहम् । अहमादिश्च मध्यं चेत्यत्र सृध्यादिकतैत्वं पारमश्वयैमुक्तम् । अत्र तूत्प- 
तिप्रटयस्ितयो मद्विभूतित्वेन ध्येया इत्युच्यत इति विशेषः । अध्यात्मवि्याऽऽत्मविद्या। 
प्रवदतां वादिनां संबन्धिन्यो वादनल्सवितण्डाख्याक्ति्ः कथाः प्रपिद्धाः । तासां मध्ये 
वादोऽहम् । यत्र द्वाभ्यामपि प्रमाणतस्तकेतश्च स्वपक्षः स्थाप्यते परपक्षश्च च्छटनाति- 
निग्रहस्यनिदष्यते प जल्पो नाम } यत्र त्वेकः खपक्ष स्थापयति अन्यस्तु चछठनति- 
निग्रहस्थानेसतपक्षं दूषयति न तु खपक्षं साधयति सा कितण्डा नाम कथा । तत्र जस्पवि- 
तण्डे विजिगीषमाणयोवोदिनोः शक्तिपरीक्षामाच्रफठे । वादस्तु वीतरागयोः शिप्याचा- 
यंयोरन्ययोवा तक्वनिणैयफछठः । जतोऽपतौ श्रे्ठत्वन्मदविमृतिरित्यरथः ॥ ६२ ॥ 

अक्षराणामकारोऽसि ददः सामासिकस्य च ॥ 
जहमेवाक्षयः कारो धाताऽहं विश्वतोमुखः ॥ ३३ ॥ 

म० दी ०--अक्षराणां सवषां वणीनां मध्येऽकारोऽहमसि । “ अकारो वै पवी 
वाक्” इति श्रुतेस्तस्य श्रेतं प्रतिद्धम् । दरदः समास उमयपदा्प्रानः स्ामाधिकस्य 
समासप्मूहस्य मध्येऽहमसि। पु्पदाथप्रषानोऽव्ययीमाव उत्तरपदार्थप्रधानन्तत्पुरुषोऽ- 

१््, चमेका। >ग. छ, न्ष, तन्त इ \ 



[अ०१०द्नो०३५-३५] भ्रीमद्धगवद्रीता । ३१७ 
न 0 क क न्यपदाथेप्रपानो वदहुीहिरिति तेषामुभयपदार्थप्ाम्यामविनापङ्ष्टत्वात् । क्षयिकाटामि- 

मान्यक्षयः परमेश्वराल्यः काः कञः काठ्कारो गुणी सववि्यः" इलादिश्चतिपरपिद्धोऽ- 
हमेव । कालः कटयतामहमित्यत् तु क्षयी काठ उक्त इति भेदः । कर्मफटविधातृणां 
मध्ये विधतोमुखः सर्वतोमुखो धाता सवैकरभफल्दतिश्वरोऽहमित्य्थः ॥ ३३ ॥ 

भ्री° ठी०--अक्षराणामिति । अक्षराणां वणानां मध्येऽकाोऽस्षि तस्य सर्व- 
वाखरयत्वेन श्रेष्ठत्वात् । तथाच श्रुतिः-- “अकारो ते सर्वा वाक्सैषा स्पोप्पामिर्मनज्य- 
माना बही नानारूपा भवाति" इति । स्रामाप्तिकस्य प्तमाप्रपमूहस्य मध्य दवरो रामङृष्णा- 
वि्यादि्षमाप्रोऽसमि उमयपदप्रधानलेन श्रेष्ठत्वात् । अक्षयः प्रवाह्पः काटो ऽहमेव । 
काटः कठ्यतामिलत्नाऽऽयुगेणनात्मकः सेवत्सरशतायायुःखरूपः क उक्तः । प 
च तस्षि्नायुषि क्षीणे पतति क्षीयते । अचर तु प्रवाहात्मकोऽक्षय; काठ उच्यत इति 
विशेषः । कमेफटविधातुणां मध्ये विश्वतोमुखो धाता पवकमफदविधाताऽहमिलथः॥६३॥ 

मृत्युः सवहरवाहमुद्धवश्च भविष्यताम् ॥ 
(कप ^ श ¢ @ ®. अह (प 

कीतिः श्रीवाक्च नारीणां स्मृतिमधा धृतिः क्षमा ॥३९॥ 
मन्दी०--पंहारकारिणां मध्य सवहरः वैषंहारकारी मत्युरहम्। मविष्यतां माविक- 

स्याणानां य उद्धव उत्कः स चाहमेव । नारीणां मध्ये कीति; श्रीवाक्मृतिमेधा धृतिः 
क्षमेति च सप्त धर्मपल्योऽहमेव । तत्र कीतिधभिकत्वनिमित्ता प्रशस्तत्वेन नानादिभ्द 
शीयोकज्ञानविषयतारूपा स्यातिः । श्रीषैमोथकामपंपत्, शरीरशोमा वा काना । 
वाकप्तरखती सर्स्यार्थस्य प्रकिका सस्छृेता वाणी । चकारान्मू्यादयोऽपि धमेप- 
ल्यो गृह्यन्ते । स्मृतिश्िरानुूता्स्मरणशक्तिः । अनेकग्न्थायेधारणाशक्तिमेषा । 
धृतिरवपतादेऽपि शरीरेन्धियपंवातोत्तम्मनशक्तिः, उच्छ्टपरवृ्तिकारणेन चापल- 
प्राप्तो तननिवत॑नर्क्तिवा । क्षमा हषविषादयोरविकृतचित्तता । याप्तामामाप्तमातरसंव- 
येनापि जनः पषैटोकादरणीयो भवति तापं सवैखीपुत्तमत्वमतिप्रतिद्धमेव | ४ ॥ 

श्री ° दी ०-मृत्युरिति । ंहारकारिणां मध्ये परवहरो मृत्युरहम् । भविष्यतां 
माव्रिकट्याणाना प्राणिनामृद्धवोऽम्युदयोऽहम् । नारीणां ्लीणां मध्ये कीयां्याः स॒प्त 
देवतारूपाः खियोऽहम् । याप्तामामापतमात्रयोगेन(ण) प्राणिनः .छष्या मवन्ति ताः 

कीलाः ्ियो मद्विभूतयः ॥ ३४ ॥ 
॥ ४ 

बृहप्साम तवा पन्ना गायत्रा छन्द्पामहम् ॥ 

माप्तानां माेशीपेऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥ ३५ ॥ 
म० टी०- वेदानां सामवेद ऽपमीत्यक्तं तत्रायमन्यो विशेषः पास्नामृगक्षराहूढानां 

क अ म भ ० 

गीतिविरषाणां मध्ये त्वामिद्धि हवामह इत्यस्यामृचि गीतिविरेषो वृहत्ताम । तचा- 



३१८ पध॒मूदनसरस्वतीश्रीषरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१०ो०३६-३५] 

तिरातरे एरषतोचं सवश्वरतवनन्द्रस्तुतिषपमन्यतः श्रष्ठत्वादहम् । छन्दसां नियताक्षरपा- 
द्तवरूपच्छन्दोविशिष्टानामृचां मध्ये द्विनातेद्वितीयजन्महेतुत्वेन परातःप्तवनादिप्वनत्रय- 
प्यापित्वेन चिष्टुव्जगतीम्यां सोमाहरणार्थं गताम्यां सोमो न छन्धोऽक्षराणि च हरि 

तानि जगलया वरीणि ्रिष्टुमेकमिति चत्वारि तैरक्षरैः सह सोमस्याऽऽहरणेन च पवै- 
प्रष्ठा गायन्यगहम् | “वतुरक्षरयाणि ह वा अग्रे छन्दास्यापुस्ततो जगती पाममच्छाप- 
तत्प चीण्यक्षराणि हित्वा जगाम ततच्चिष्टप्ोममच्छापतत्सेकमक्षरं हित्वाऽपतत्ततो 
गायत्री सोममच्छापतत्पा तानि चाक्षराणे हरन्यागच्छत्सामं च तस्मादष्टक्षरा गाय 
घी" इत्युपक्रम्य “ तदाहुगांयत्राणि वै सवौणि सवनानि गायत्री दयवेतदुपनमानिः 
इति शतपधश्ुतेः, “ गायत्री वा इदं वे भृतम् " इृत्यादिच्छान्दोग्श्ुतेश्च । माप्तानां 
द्ादशानां मध्येऽभमिनवशाचिवास्तूकराकादिशौटी शीतातपदुल्यत्वेन च पुषहेतमाग- 
दीरषौऽहम् । ऋतुनां "ष्णां मध्ये कुसुमाकरः सवैसुमन्धिकुप्रमानामाकरोऽतिरमणीयो 
वप्तन्तः, “वसन्ते ब्राह्मणमुपनयीत, “८ वनते ब्राह्मणोऽग्नीनादधीत ” “८ वसन्ते वप्तन्ते 
ज्योतिषा यजेत ” “ तदै वस्नन्त एवाम्यारमेत ” “ वसन्तो वै ब्राह्मणस्य" इला- 
दिरालप्रपिद्धोऽहमस्ि ॥ ३९॥ 

श्री० दी०-बृहृत्सापेति । त्वामिद्धि हवामह इत्यस्यामाचि गीयमान बृह- 
ताम । तेन चेन्द्रः सर्वेश्वरत्वेन स्तूयत इति श्रेष्ठयम् । छन्दोविरिष्टानां मन्राणां 
मध्ये गायत्रीमन्ने(ऽहम् , द्विनत्वापादकत्वेन सोमाहरणेन च प्रष्ठत्वात् । कृप्माकये 
तेपनन्तः ॥ ६५ ॥ 

द्रत उरूयतामास्म तजस्तेनास्वनामहम् ॥ 

जयों ऽस्मि व्यवप्तायीऽसि सच सचवतामहम्॥२६॥ 
म० दी०--छछ्यतां छटप्य परवश्चनस्य कतंणां संबन्ि युतमक्षदेवनादिलक्षणं 

मवस्वापहारकारणमहमस्मि । तेजसिनामत्यग्रप्रभावानां संबन्धि तेजोऽप्रतिहतान्ञत्वम- 
मसि । जत्रा पराजितापेक्योत्कषेटक्षणो जयोऽस्मि । व्यवक्तायिनां ग्यवप्तायः 
फटान्यमिचायुद्यमोऽहमस्मि । सत्ववतां पाचिकानां धर्मज्ञानवैरोगयेधर्यरक्षणं सत्व 
का्यमेवात् सर्वमहम् ॥ ३६ ॥ 

7० दी०---द्यतमिति । छटयतामन्योन्यवश्चनपराणां संबन्धि दयतमसि । तेन- 
लिनां प्रमाववतां तेजः प्रभावोऽसि । जेतृणां जयोऽस्मि । स्यवप्तायिनामु्यमवतां 
व्यवप्ताय उद्यमाञस्म । सत्ववता प्ासिकानां पत्वमहम् ॥ ६६ ॥ 

ठरव्णाना गासुद्वाअस्म पाण्डवाना पनजयः ॥ 

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुश्चना कविः॥ ३७ ॥ 
| (9. 

9१ स. प्रनत ३ ! > क्ष. दा7रखछतन रा । 



[म०१०शे०३८-३९] श्रीपद्धगवह्यीता । ३१९ 

म० दा०--पाक्षादीश्वरस्यापि विमतिमध्ये पाठस्तेन ख्पेण चिन्तनार्थं इति प्रगि- 
फम् । वृष्णाना मध्यं वापुदवा वघुदेवपत्रत्वेन प्रपतिद्धस्त्वदषदष्टाऽयमहम् । तथा 

पाण्डवानां मध्ये धनंनयस््वमेवाहम् । म॒नीनां मननशचीद्ानामपि मध्ये वेदन्या- 
पाऽहम् । कवीनां करान्तदशिनां सूष्ष्माथविवेक्िनां मध्य उरना कविरिति स्यातः 
रुक्रोऽहम् ॥ २७ ॥ 

श्री टी ०--ृष्णीनाभिति । बापुदेवो योऽहं त्वापुपदिश्ामि । धनंजयस्त्वमेव 
मद्विभूतिः । मुनीनां वेदाथमननशीढानां वेदव्यापरोऽहमस्मि । कवीनां कान्तदशिनां 
मध्य उशना नाम कविः शकरः ॥ ३७ ॥ 

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरसि जिमीपताम् ॥ 
मोनं चेवासि गृ्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥ ३८॥ 

म० दी०--दमयतामदान्तानुत्पथान्पथि प्रवर्यतामुतथप्वृत्तौ निग्रहहेतुरण्डोऽह- 
मसि । जिगीषतां जेतुमिच्छतां नीतिन्ययो जयोपायस्य प्रकाश्चकोऽहमस्ि । गुह्यानां गो- 
प्यानां गोपनहेतुमोनं वाचयमत्वमहमक्षि। नहि तृष्णीं स्थितस्यामिप्रायो ज्ञायते । गुह्यानां 
गोप्यानां मध्ये सपेन्यापरश्चवणमननपूर्वैकमात्मनो निदिध्याप्तनरक्षणं मौनं वाऽहमसि । 
ज्ञानवतां ज्ञानिनां यच्छरवणमनननिदिष्याप्तनपरिपाकप्रमवमद्वितीयात्पप्ताक्षात्करख्पं 
सवज्ञानविरेधि ज्ञानं तदहमसि ॥ ६८ ॥ 

श्री° टी ०-दण्ड इति । दमयतां दमनकरतणां संबन्धी दण्डोऽप्मि । येनापं- 
यता अपि प्तयता मवन्ति स दण्ड मद्विमृतिः । जेतुमिच्छतां संबन्धिनी सामादयुपाय- 
ख्पा नीतिरस्मि । गह्यानां गोप्यानां गोपनहेतुर्मोनमवचनमहमत्मि । न हि तृष्णीं 
स्थतस्यामेप्राया ज्ञायत । ज्ञानवतां तच्वन्ञानेनां यज्ज्ञान तदहम् ॥ ६८ ॥ 

यच्चापि सर्वभूतानां वीजे तदहमरन ॥ 
न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूते चराचरम् ॥१९॥ 

प दी०-यदपि च स्मूतानां प्ररोहकारणं बीजं तन्मायोपाधिकं चेतन्यमहमेव 
हेऽ्जैन । मया विना यत्प्याद्धवेचरमचरं वा भूतं वस्तु तत्नास््येव यतः सर्वं मत्कायं- 
मेवे्यथंः ॥ २९ ॥ 

भ्री° टीर-यदिति। यदपि च पतवेभूतानां बीजं प्ररोहकारणं तदहम् । तत्र 
हेतुः-गया विना यत्स्याद्धवेत्त्चरमचरं वा मूतं नास्टेवेति ॥ ३९ ॥ 

म० दी०--प्रकरणधमुपसंहरन्विमूतिं सेकषिपति- 

१ क. न्न, च, “नां काव्यः । 



१२० प्रधुमदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिदतरीकाभ्यां समेता--]म०१०४०.०-४२] 

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां पिमूतीनां परतप ॥ 
विन च ॐ = छ कद क 

एष तृहेश्चतः प्राकता विभूतावस्तरं मया ॥ ४०॥ 
हे परंतप परेषां शचरूणां कामक्रोषटोमादीनां तापजनक मम दम्यानां विभूतीना- 

मन्त इयत्ता नास्ति । अतः सवेत्तेनापि पा न शक्यते ज्ञातुं वक्तु वा सन्मा्नविषयत्वा- 
त्ैन्नतायाः। एष तु तवां प्रतयुदेशत एकदेशेन प्रोक्तो विमूतेवि्तरो विस्तारो मया।४ ०॥ 

भ्री° दी ०--प्रफरणाथेपुपपंहरति- नान्त इति । अनन्तत्वाद्विमूतीनां ताः 
साकल्येन कक्तं न राक्यन्ते । एष तु विमृतेविस्तर उदेशतः भंक्षेपतः प्रोक्तः ॥ ४० ॥ 

प० ॐी०--अनुक्ता आपे मगवतो विभूतीः पमरहीतुमुपटक्षणमिदमुच्यते- 

यद्यदिमृतिमसचं श्रीमदूजिततमेव वा ॥ 
तत्तदेवावगच्छ तवं मम तेजेश्चसंमवम् ॥ ५१ ॥ 

यचत्स्वं पराणि विमृतिमदेश्र्थयुक्त, तथा श्रीमत्, शरीरेमीः संपत्, शोमा, कान्तिवां 
तया युक्तं, तथोजितं बटाद्यतिशयेन युक्तं तत्तदेव मम तेनप्तः शक्तरंशेन संभूतं त्वम- 
वगच्छ जानीहि ॥ ४१ ॥ 

श्री ° दी ०--पृनश्च साकाङ्क्षं प्रति कथंचित्साकस्येन कथयति-- यद्यदिति । 
विमूतिमेदैधययुक्तम् । श्रीमत्पपत्तियुक्तम् । अजितं केनचित्पममाववलादिना गुगेनाति- 
रायितम् । यद्यत्सकलं वस्तुमात्रं तत्तदेव मम तेनमः प्रमावस्यांचेन समृतं नानीहि॥४१॥ 

प° री०--एवमवयवशो विभूतिमुक्त्वा ्ताकल्येन तामाह-- 

अथवा वहूनेतेन कि ज्ञातेन तवार्जन ॥ 
विष्टभ्याहमिदं कृरषमेकांशैन स्थितो जगत् ॥ ४२ ॥ 

श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वेयासिक्या 
मीष्मपवेणि श्रीमद्गवदगीतासूपनिषत्सु बरह्मवियायां 

योगसचाखे श्रीकृष्णाजुनसंवादे विभूतियोगो 
नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

अथवेति पक्षान्तरे । बहुनैतेन सावशेषेण ्ञतेन किं तव स्याद्धेऽनुन । इदं कत्ल 
पथं जगदेकरिनकदेशमात्रेण विष्टभ्य तिधृत्य व्याप्य वाऽहमेव स्थितो न मद्यातिरैक्तं 
किवचिदत्ति “ पादोऽस्य विश्वा सूतानि चिपादस्याम्तं दिवि ” इति श्चुतः । तस्मा 
क्किमनेन परिच्छिन्नदरोनेन सवै महष्टिमिव कवि्यमिप्रायः ॥ ४२ ॥ 



(स०११मे०१] भ्रीपद्धगबटह्ीता | २२१ 

कुर्वन्ति केऽपि कृतिनः कविदप्यनन्ते 
सान्तं विधाय विषयान्तरशान्तिमेव ॥ 

त्वत्पाद्पद्मविगखन्मकरन्दविन्दु- 
माखाद् मादयति मुंह्मपरमिन्मनो मे ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्परमहं्तपरिवाजकाचायंधीशिशवेशवरपरस्वतीपादरिप्यश्रीधुपदन- 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्ीतागुढायदीपिकायामभिकारिेरेन 

विभूतियोगो नाम दश्चमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 
शरी० दी ०--अथवा किमनेन परिच्छितंदशेनेन सर्व महृष्टिमिव कुर्विलाह- 

अथवेति । बहुना एथकप्थग्ातेन किं तव कार्य, यस्माद्वरं सर्वं जगदेकांरोनेकरे श्च - 
मात्रेण विष्टभ्य धृत्वा व्याप्येति वा, अहमेव स्थितः । न मद्यतिरिक्तं किंचिदक्ि 
५ पादोऽस्य विश्वा मूतानि ” इति श्रुतेः ॥ ४२॥ 

इन्दियद्वारतशितते बहिषीवति सत्यपि । 
ईशदषटविधानाय विमूतीईशमेऽबवीत् ॥ १ ॥ 

इति श्रीपुबोधिन्यां येकायां श्रीघरघ्वामिकिरिचितायां विमृति- 
योगो नाम दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

अथेकादरेऽध्यायः 

प्र० शै ०-पृवीध्याये नानाविमूतीरक्ला “विष्टभ्याहमिदं ङत्लमेकांशेन स्थितो 
जग॒त्? इति विश्वात्मकं पारमेश्वरं रूपं ममवताऽनतेऽभिहितं श्रत्वा परमोत्कण्ठितसता- 
सात्कतमिच्छन्पगीक्तमभिनन्दन्- 

जन र चु 

अन उवाच- 
, & ८ # 

मदनुग्रहाय परम ग्ृद्यमध्यास्स्र्चतम् ॥ 
न छे भ, क । # न 

यच्वयोक्तं वचस्तेन महाभय वगता मम॥३॥ 
मदनुग्रहाय शोकनिवृ्युपकाराय प्रमे निरतिज्चयपुरुषा्थपयेवप्तायि गुह्यं॑गोप्य 

यमे केचिद्वकुमनदैमपि अध्यात्पपेक्ञितमभ्यात्ममितिशष्दितमात्मानात्मविवेक- 
विषयमशषोच्यानन्वदोचस्त्वमिल्यदिषष्ठाध्यायपर्यन्तं स्वेपदथंप्रधानं यत्वा परम- 
छारणिकेन पकतेनोक्तं वचो वाकयं तेन वाक्येनाहमेषां हन्ता मयैते हन्यन्त इत्यादि- 
[1 पी 

१ छ. वरप्यति । ज. तिष्ठति । २ ड, ज, धुङिण्मनो । ३ क. ज. ब्रह्मान 1 * क. प. ४, 

र समदर्धि । 
४१ 



३२२  यधस॒दनसरस्वतीश्रीषरस्वापिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०११ने०२] 

विविधकविपथांसटक्षणो माहोऽयमनुमवप्ताक्षिको विगतो विनष्टो मम, तत्रापतक्दात्मनः 
पवविक्रियारन्यत्वाक्तः ॥ १ ॥ 

(8 8. क, ® र श्री° दी०--विमतिवेभवं प्रोच्य कृपया परया हरिः । 
५ 

१५ भ 

दिदक्षोरमनस्याथ विश्वषपमददीयत् ॥ 

पवोध्यायान्ते “' विष्टभ्याहमिदं कृत्ख्मकांरोन स्थितो जगत् ” इति विश्वा- 
तकं पारमेश्वरं रूपमपक्षिप्तं तदिरक्षः पर्वोक्तमभिनन्दच्जुन उवाच मदनुम्रहा- 
येति चतुर्भिः- ममानुग्रहाय शोकनिवृत्तये परमं परमाथनिष्ठं गुह्यं गोप्यमपि अध्या 
त्मपितिषरत्तितमात्पानात्मविवेकविषयं यत्वयोक्तं वचोऽदोच्यानन्वशोचस्त्वमि्या- 

दिषष्ठाघ्यायपर्यन्तं यद्राक्यं तेन ममायं मोहोऽहं हन्तेते इन्यन्त इद्यादिरक्षणो भमो 
विगतो विनष्ट आलमनः कतत्वा्यमावोक्तेः ॥ १ ॥ 

म० ठी०-तथा सप्तमादारम्य दहामपर्यन्तं तत्पदाथनिरणैयप्रथानमपि मगवतो 
वचनं मया श्रुतमित्याह- 

भवाप्ययों हि भूतानां श्तौ विस्तरशो मया ॥ 
सत्तः कमद्पत्राक्ष माहासम्यमापि चाग्ययम् ॥ २॥ 

मृतानां मवाप्ययावुत्पत्निप्रल्यौ तत्त एव म॑बन्तो त्वत्त एव विस्तरशो सया श्रत 

न तु पक्षपेणापरकृरियथैः । कमस्य पत्रे इव दीर्ध रक्तान्ते परममनोरमे अक्षिणी 
यस्य तवसम्न त्वं हे कमछ्पत्राक्च | अतिसोन्दयातिशयीहेखोऽयं प्रेमातिशयात् । न 
केवटं मवाप्ययो त्वत्तः श्रुतो महात्मनस्तव मावो माहात्म्यमनतिशषयेद्वर्यं॑विद्वसृा- 
दिकतंतवेऽप्यविकारितवं शमाशुमकर्मकारयितृलेऽप्येवेषम्यं बन्धमोक्षादिविचित्रफट्दा- 
तत्वेऽप्यत्ञोदापीन्यमन्यदपि सर्वात्मत्वादि सोपाधिकं निरुपाधिकमपि चाम्ययम- 

्षयं मया श्च॒तमिति परिणतमनुवतेते चकारात् ॥ २ ॥ 

श्री री०- किं च-मव्ाप्ययाघरिति ) सूतानां मवाप्ययो सृष्टप्र्यो त्वत्त 
सकाश्चादेव भवत इति श्रुतो मया “अहं छत्खरस्य जगतः प्रमवः प्रहयस्तथा” इयादौ 
विस्तरशः पुनः पनः} कम्पते इव प्रन्ने विशाले अक्षिणी यस्य तव हे कमरपतराक्ष 
माहात्म्यमपि चान्ययसक्षय श्रतम्, विश्वमध्यारिकतेत्वेऽपि पवेनियन्तव्वे अपं श॒मा- 

शुभकमेकारयितुत्वेऽपि बन्धमोक्षादिविचिव्फड्द्ातत्वेऽपे अविकारवेषम्याप्ङ्गोदाप्री- 
न्यादिरक्षणमपरिमितं महत्वं च श्रुतम् । अव्यक्तं ग्याक्तेमापन्नं मन्यन्ते, मया ततमिदं 
सवः नच मां तानि कमणि निबघवन्ति, समोऽहं स्मृतेषु, इत्यादिना । अतस्त्व- 
त्परतन्त्रत्वाद्।प जोवानामहुं कतेत्यादिमंदीयो मोहो विगत इति भावः ॥ २ ॥ 

छ. भगवत ए 1 च्. चत} ३ज. चेणसः। 



[अ ०११ ०३-१] श्रीपद्धगवद्रीता । ३२३ 

एवमेतद्यथाऽऽत्थ खमास्मानं परमेश्वर ॥ 
्र्मिच्छामि ते रुपमेश्वरं परुषोत्तम ॥ ३ ॥ 

प० री०-हे परमेश्वर यथा येन प्रकरेण सोपाधिकेन निरुपाधिकेन च निर. 
तिशयेशवर्येणाऽऽत्मानं त्वमात्थ कथयति त्वमेवमेतन्नान्यथा । लद्ववति कृत्रपि 
ममाविधापशङ्का न्येवेयथेः । यद्यप्येवं तथाऽपि छताधवुमूषया दष्टुमिच्छामि 
ते तव रूपमेधरं ज्ञनिश्वयशक्तिवटवीयतेनोभिः संपत्नमदरुतं हे पुरषोत्तम । संबोधनेन 
तवद्वचस्यविश्चासो मम नक्षि दिक्षा च महती वतत इति सर्वज्ञत्वाच्चं जानापि 
सर्वान्तयामित्वाचचेति सूचयति ॥ ३ ॥ 

श्री० टी०--किं च--एवमिति । मवाप्ययौ हि गृतानामिलादि मया श्रत् । 
यथा चेदानीमात्मानं त्वमात्थ विषटम्याहमिदं कत्लमिेवं कथय॑प्नि हे परमेश्वेवमे- 
तत् । अवाप्यविश्वापो मम नास्तीलय्थैः तथाऽपि हे पुरुषोत्तम तवेश्वरं ज्ञनैशवरय- 
शक्तिवख्वीयेतेनोभिः संपन्नं तदूपं केतूहखादहं दष्टुमिच्छमि ॥ ६ ॥ 

म० दी०--द्र्टमयेग्ये दुतस्ते दिदक्षेयाश्ङ्कयाऽऽह- 

मन्यपे यदि तच्छक्यं मया दरषटूमिति प्रभो ॥ 
योगेश्वर ततो मे सं दु्शयाऽऽस्मानमन्ययम् ॥ ¢ ॥ 

परमवति पृष्टिप्थितिपंहारपवेशप्रर्ापनेषिति प्रभु, हे प्रभो सवैसामिन् › तत्त 
वेश्वरं इ्पं मयाऽभुनेन द्रष्टं शक्यमिति यदि मन्यते जानापीच्छक्षि वाहे योगेश्वर 
सरवैषामणिमादिपिद्धिशाछिनां योगानां योगिनामीश्वर ततस््वदिच्छवश्चादेव मे मद्य 
मल्यथमथिने त्वं परमकारुणिको दशेय च्षुषज्ञानविषयी कारयाऽऽत्मानमेश्वररूप- 
विशिष्टमव्ययमक्षयम् ॥ ४ ॥ 

श्री° दी०--न चाहं द्रष्टुमिच्छमीत्येतावतैव त्वया तद्रपं दशैयिततम्यम्, किं 
तरहि-- मन्यस इति । योगिन एव ॒योगास्तेषामीश्चर मयाऽनुनेन तद्रूपं द्रष्टुं रक्य- 
मिति यदि मन्यते ततस्तहिं तद्रुपवन्तमात्मानमव्ययं नित्यं मम देय ॥ ४ ॥ 

प० दी०-एवमलयन्तमक्तेनाजुनेन प्रातः सन्- 

श्रीभगवानुवाच- 
पश्य मे पाथं रूपाणि शतशोऽथ सहस॒शः ॥ 
नानाविधानि दिव्यानि ननावणहतीनि च ॥ 4॥ 

अत्र क्रमेण शछोकचतुष्टयेऽपि पद्येदयवृ्याऽत्यद्ुतरूपाणि दरयिष्यामि त्वं 
सावधानो मवेदयजुनमभिमुली करोति मगवान् । रतरोऽथ सहश्च इत्यपरिमितानि । 



३२४ पधूमुदनसरखतीश्रीषरस्वापिदतदीकाभ्यां समेता--[अ ०११ ०६-०] 

तानि च नानाविधान्यनेकप्रकाराणि रिव्यान्यलद्धुतानिं नाना विछक्षणा वणौ नीरषी- 
तादिप्रकारासथाऽऽक्रतयश्वावयवप॑स्थानविंशेषा येषां तानि नानावणृ्तीनि चमे 

पम रूपाणि पद्य । अहँ टोट । द्र्टुमहो मव हे पाथं ॥ ९ ॥ 
श्री० टी०--एवं प्राथितः सत्तत्यदरुतं एषं दशधेष्यन्प्रावधानो मवेत्येवं श्रीमग- 

वानुवाच पद्येति चतुभः--रूपस्येकत्वेऽपि नानाविधत्वद्र पाणीति बहुवचनम् । जप- 

रिमितान्यनेकप्रकाराणि दिव्यान्यलोकिकानि मम छ्पाणि पय । वणी; रुहकृष्णा- 
द्य आकृतयोऽवयवपंनिवेशकिषा नानाऽनेके वणौ आक्तयश्च येषां तानि नानाव- 
णक्ृतीनि च ॥ ९ ॥ 

प० टी०--दिम्यानि रूपाणि पद्येत्युक्त्वा तान्येव टेदातोऽनुकरामति द्वाम्याम्- 

पश्याऽऽदित्यान्वघनन्ख्धानधिनां मस्तस्तथा ॥ 
बहन्य्टपर्वाणि पश्याऽऽश्वयाणि भारत ॥ ६ ॥ 

परयाऽऽदिलन्द्रादश, वपृन्टो, सुदरानेकादश, अश्विनो दव, मरतः पप्तपर्तकाने- 
कोनपश्चाशत् । तथाऽन्यानि देवानिलथैः । बहून्यन्यान्यदृ्पर्वाणि पवेमदृषएटानि मनु- 
प्यके त्वया त्वत्तोऽन्येन वा केनचित्पद्याऽऽ्चयौण्यद्ुतानि हे भारत । अच्र शत- 

क (0 शोऽथ पहक्तशः | नानाविधानीयस्य विवरणं बहूनीति अदिलयानिलयादि चः । अष्ट 
प्वाणीति दिव्यानी्यस्य, आशवर्याणीति नानावर्णाङ्तीनीलस्येति द्रष्टव्यम् ॥ ६ ॥ 

श्री दी०--तन्यिवाऽऽह--पयेति । आदियादीन्मम देहे पय । मर्त 
एकोनपच्वाशदेवविशेषान् । अदृष्टपूर्वाणि त्वया वाऽन्येन वा पूवैमदृष्टानि हपाणि । 
आश्र्याण्यलद्धुतानि ॥ ६ ॥ 

म० दी०---न केवछ्मेतावदेव, समसतं जगदपि मदेहस्थं दरष्महपीयाह-- 
9. धृ अ 

इहकरस्थ जगरक्त्छ पर्यादय सचराचरम् ॥ 
क षि ५. कजाः क 

मम दह् गरडकद्च यचान्यद्रष्टमेच्छप ॥ ७॥ 
इहासिन्मम देह एकस्थमेकसिमननेवावयवरूपेण सितं जग्छृत्तं॑ समस्ते पचरा- 

चरं जङ्घमस्थावरप्रहितं तत तत्र परिभ्रमता व्षकोटिपहक्तेणापि द्षटुमद्यक्यमयु- 
नैव पय हे गुडकिंश । यचान्यज्जयपराजयारिकं द्रष्टुमिच्छति तदपि सदेहोच्छेदाय 
परय ॥ ७ ॥ 

श्री० दी०--किंच-इहेति । तञ तत्र पारिथ्मता वैकोटिभिरपि ब्रष्ुमशषक्यं 
[र कृत्लमपि चराचरपते जगदिहाकषिन्मम देहेऽवयव्येणेकत्रैव स्थितमद्याघुनैव 

१क.ख. ग. ध. ड. न. त्येवमजुनमभिमुखी करोति श्री" । छ. ज. न्च. येवमक्षुनमभि- 
मखी करोति प । 



[अरधष्े०न-९]  श्रीमद्धगवहीता। ६२५ 
की क पर्य । यच्चान्यज्जगदाश्रयभूतं कारणखखूपं जगतश्चावस्थाविशेषादिकं जयपरानया 

दिकं च यदप्यन्यदृष्टुमिच्छपि तत्सर्वं पर्य ॥ ७ ॥ 
म० दी ०--यततक्तं “मन्यपते यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुम्? इति तत्न विंरोषमाह-- 

नतु मा शक्यम द्रषटमनेनैव स्वचष्ुपा ॥ 
द्व्य ददामि ते चक्षः पश्य मे योगमेश्वम् ॥ ८॥ 

अनेनैव प्राकृतेन खचक्षुषा खमावसिद्धेन चक्षुषा मां दम्यं द्षटं न तु शक्ये 
न शक्तोषि तु एव । शक्ष्यप्त इति पाठे शक्तो न मविष्यपतील्थैः । सौवादिकप्यापि 
शकतेतिर्दैवादिकः रयंदछान्दप्त इति वा । दिवादौ पाठो वेत्येव पप्रदायिकम् । तरिं 
त्वां द्ष्ं कथं शकनुयामत आह--दिग्यमप्रङृतं मम दिव्यरूपदशेनक्षमं ददामि ते 
तुम्यं चशु्तेन दिव्येन चक्षुषा प्य मे योगमघटनघटनाप्तामथ्यीतिरायमेशवरमीशवरस्य 
ममाप्ताधारणम् ॥ ८ ॥ 

श्री ° दी ०--यदुक्तमजैनेन मन्यते यदि तच्छक्यमिति तत्राऽऽह--न चिति । 
उनिनैव तु खीयेन चर्मचक्षषा मां द्रष्टं न क्षक्यसे शक्तो न मविष्यस्षि । अतोऽहं 

यमरोकरिकं ज्ञानात्मकं चक्षसतुम्यं ददामि । ममेशवरमप्ताधारणं योगं॑युक्तिमघायित- 
घटनाप्तामथ्यं पर्य ॥ ८ ॥ 

म० टी०--मगवानर्जुनाय दिव्यं रूपं दद्वतवान् । प॒ च तदृषटविस्मयाविषटो 
मगवन्तं विन्ञापितवानितीमं वृत्तान्तमेवमुक्त्वेयादिभिः षड्भिः छोकेषेतरा्ं प्रति-- 

सजय उवाच- 
[हि क क क. कि 

एवपुक्खा ततां राजन्महायागश्वरा हारः ॥ 

दृशंयामाम पाथाय परमं रूपमेशवरम् ॥ ९ ॥ 
एवं नतु मां शक्यसे द्रष्ुमनेन चश्चुषाऽतो दिव्यं ददामि ते चक्षुरित्युक्वा तते 

दिम्यचक्षुःप्रदानादनन्तरं हे राजन्धतराष् स्थिरो मव श्रवणाय । महान्पवेल्छष्श्वाततो 
गेश्वरशरेति महायोगेश्वरो हरिभक्तानां सषै्ेशापहारी भगवान्दशचेनायोग्यमपि दशे- 

यामाप्र पाथायेकान्तमक्ताय परमं दिव्यं रूपमेश्वरम् ॥ ९ ॥ 
श्री ० टी ०-एवमुक्त्वा मगवानजनाय रूपं दक्तवान् । तच दपं टृषटरऽसनः 

श्रक्किप्णं विज्ञापितवानितीममथमेवमुक्तवेलादिमिः षड्मिः छकेषृतराषटं प्रति प्तंजय 
उवाच--एवमिति । हे राजन्पतराष् महांश्रापतौ योगेश्वर हरिः परममेश्वरं सूपं 
द्दरातवान् ॥ ९ ॥ 

प्र० दी०-तदेव सूपं विरिना 



३२६ भधुसूदनपरस्वतीश्रीधरसामिद्रतरीकाभ्यां समेता-[अ०११अो०१०-१२] 

अनेकवकत्ननयनमनेकाङतदर्थन् ॥ 
उनेकदिग्यामरणं दिव्यनेकोयतायुधम् ॥ १० ॥ 

अनेकानि वक्राणि नयनानि च यस्िन्ह्पे, अनेकानामदुतानां विस्मयहेतुनां 
दर्शनं यस्मिन्, अनेकानि दिव्यान्यामरणानि गूषणानि यक्षिन्, दिव्यान्यनेकान्यु्यता- 
स्यायुधानि अखराणि यक्मिसत्तथाखूपम् ॥ १० ॥ 

श्री० टी ०--कथेमृते तदित्यत आह-अनेफेति । अनेकानि वक्राणि नय- 
नानि च यस्तत् । अनेकानामद्ुतानां देने यरिमस्तत् । अनेकानि दिव्यामरणानि 
यित् । दिव्यान्यनेकानि उद्यतानि आयुधानि च यिमस्तत् ॥ १० ॥ 

दिव्यमाल्याम्बरधरं दिव्यगन्धानुरेपनम् ॥ 
£ £ ० क, कि 

पवाश्चयमय देवमनन्तं वश्वतामुखम् ॥ १३ ॥ 
प० दी०-दिभ्यानि माल्यानि पुप्पमयानि रत्नमयानि च तथा दिव्याम्बराणि 

वल्राणि च धियन्ते येन तदिन्यमास्याम्बरधर, दिभ्यो गन्धोऽस्येति रिव्यगन्धस्तदनुटे- 
पनं यस्य तत्, सवाशवर्यमयमनेकाद्तप्रचुरं, देवं दयोतनात्मकम् , अनन्तमपरिच्छ्न, 
विश्वतः सवैतो मुखानि य्धिक्तदरूपं दरोयामापेति पूर्वेण संबन्धः । अजुन ददर्शे- 
त्यध्याहारो वा ॥ ११॥ 

श्री टी०--किं च~ दिव्येति) दिव्यानि मास्यान्यम्बराणि च धारयतीति 
तथा । दिव्यो मन्धो यस्य तादसमनुदेपनं यस्य तत् । सवौध्यमयमनेकाश्चयेप्रायम् । 
देवं चोतनातकम् । अनन्तमपरिच्छिनम् । विश्वतः सरैतो मुखानि यक्षस्तत् ॥११॥ 

प° दी०-देवमित्यक्तं विवृभोति- 

दव स्रूयसहल्स्य मवदयुमपदुद्यता ॥ 

द भाः स्या परा स्याद्भामस्तस्य महात्पनः॥१९॥ 
दिवि अन्तरिक्षे प्रयाणं स्ल्लप्यापरिमितपूयप्तमृहस्य युगटुदितस्य युगपदु- 

त्थता माः प्रमा यदि मवेत्तदा स्ता तस्य महालनों विश्वष्प्य भाप्तो दीपैः सदशी 
तुस्या यदि स्याद्यदि वा न स्यात्ततोऽपि नूनं विशव्पस्यैव मा अतिरिच्यते मन्ये, 
अन्या तूपमा न्ेवेत्यथंः । अत्राविद्यमानाध्यवप्तायात्तदभविनोपमामावपरादमूतोपमा- 
रूपेयमतिशयोक्तिरतप्रकषा व्यञ्जयन्ती सर्वेथा निरपमत्वमेव व्यनक्ति उभौ यदि भ्योभ्चि 

अ, १ 

पथक्प्रवाहाविल्यादिवत् ॥ १२ ॥ 
[र (3. क 

भ्रा० द०-वश्वरू्पद्0ागरपमत्वमाह्-[दवाति । दिव्याकाश्च सयंप्रहस् 

युगपदुत्यितस्य यदि युगपहुत्यिता माः प्रमा मतेत्तहि सातदा महात्मनो विश्वह 
# # 



[अ०११्ो०१३-१४] श्रीपद्धगवट्रीता । । २२७ 

प्य मापः प्रमायाः कर्यचित्दशी स्यत्, नान्वोपमाऽस्तीलर्भः । तथामृतं रूपं दश- 
यामापेति पूर्वेणेवान्वयः ॥ १२ ॥ 

म० टी०--“ इहैकस्थं जगत्छृत्लं पर्याय सचराचरम् " इति मगवदान्ञप्तमप्य- 
क 

मूतवानश्रन स्याह 
थुं क [र क 

तनकस्थ नमरच्छत्छ प्रवभक्तमनकधा ॥ 
० ॥ (न = 

अपरयहवद्वस्य शरार् पाण्डवस्तदा ॥ १३ ॥ 
एकस्थमेकत्र स्थितं जगत्कृत्छं प्रविभक्तमनेकधा देवपितमनुप्यादिनानाप्रकारे- 

रपदयदेवदेकस्य भगवतः । तत्र विश्वरूपे शैरे पाण्डवोऽनस्तदा विश्वरूपाशर्य- 
द्रोनदशायाम् ॥ १६॥ 

श्री° दी०-ततः कि वृत्तमिल्यपेक्षायामाह संजयः-- तत्रेति । अनेकधा प्रवि- 
मक्तं नानाविमागेनावध्थितं कृत्छं जगदेवेवस्य शरीरे तदवयवत्वेनेकतेव परथक्पथगव- 
स्थितं तदा पाण्डवोऽजुनोऽपर्यत् | १६ ॥ 

म० री०--एवमहरुतद शेनेऽप्युनो न विमयांचकार, नापि नेत्रे सैचचार, नापि 
सेभ्रमात्कतेव्यं विसस्मार, नापि तस्मादशादपततपतार, कैं त्वतिधीरत्वात्तत्कालोचितमेव 
व्यवनहार् महति चित्तक्षोमेऽपीलयाह-- 

॥ #~  (न्काक प 9 

ततः सर वस्पयाविश्ट हृष्यमा धनजपः॥ 
\ भ ® [ (त 

प्रणस्य शरसा दव ठृताञ्चाटसभाषत ॥ ३४ ॥ 
ततसतदशेनादनन्तरं विस्मयेनाद्धुतददीनप्रमविनारोकिकचित्तचमत्कारषिशेषेणाऽऽ- 

विष्टो व्याप्तः । अत एव दष्टरोमा पुटकितः सन्प परस्यातमहदेवसङ्रामारिप्रमावो 

घनंनयो युधिष्ठिररानमय उत्तरगोग्रहे च पवां्राज्ञो जित्वा धनमाद्तवानिति 
परथितमहापरक्रमोऽतिषीरः सरक्षादभिरिति वा महतिजखित्वात्, देवं तमेव 
विश्वरूपधरं नारायणं रिरप्रा मूमिट््ेन प्रणम्य प्रकर्षण भक्तिशरद्धातिदा- 
येन नत्वा नमस्कृ कृताञ्चहिः सपुटीकृतहस्तयुगः सन्नमाषतोक्तवान् । अत्र 
विस्मयास्यस्यायिमावस्यार्जनगतस्या ऽऽम्बनविमवेन भगवता विश्व्येणोदीपनवि- 
भविनासक्ृत्तदशचनेनानुभवेन सात्त्िकरोमहर्पेण नमस्कारेणाज्ञछिकरणेनं च व्यमि. 
चारिणा चानुमावातिपेने वा पृतिमतिहप॑वितकोदिना परिपोषात्सवाप्नानां श्रोतृणां 
तादराधित्तचमत्कारोऽपि तद्धेदानध्यवप्तायात्परिपोषं गततः परमानन्दास्वादसरूपेणादु- 
तरसो मवतीति सूचितम् ॥ १४ ॥ , 

१ क, "वौन्वीराञ्जिता । ख. घ. ड. ज. ज. व्वाक्ित्वा । २ क. छ. न चान्य"। ३ख. 
घ.ङ. च. छ. ज. इ्.ञ, नध । 



३ २८पधुसूदनसरस्वती श्री धरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०११श्रे०१५-१६] 

भ्री° दी०-एवं दृष्ट ऊं कृतवानिल्यत आह-तत इति । ततो दरीनानन्तरं 
विस्मयेनाऽऽविष्टो व्याप्तः सन्ृष्टन्यत्पु्कितानि रोमाणि यस्य स॒धनेजयो देवं तमेव 
शिरसा प्रणम्य कताज्चलिः पंपुदैक्ृतहस्तो मूत्वाऽमाषतोक्तवान् ॥ १४ ॥ 

प° ठी०--यद्धगवता दरिते विश्वष्पं तद्धगवदत्तेन दिव्येन चक्षषा स्ैलोका- 
दरयमपि पदयाम्यहो मम माग्यप्रकर्षं इति सखानुमवमाविष्कुर्वन्- 

ह ४ 

भजन उवाच- 
७, $ क म 

पश्यामि दरवास्तिव देव देहे 
(४ | कि क | 

सर्वास्तथा मूतावरषक्षघाच् ॥ 
€ # थ् 

भ्याणपाग्च कमलासनस्थ 
५ ५ # (ज 

मुषात्च सवानुरमाश्च [दनव्याच् ॥ १९५ ॥ 
परयामि च्ुषन्नानविषयी करोमि हे देव तव देहे विश्वरूये देवान्वघादीन्पर्वान्, 

तथा मृतविरेषाणां स्थावराणां जङ्गमानां च नानातस्थानानां सेषान्समृहान् , तथा 
ह्मण चतु्ुखमीक्षमीरितारं सैषां कमलापनस्थं प्रथिवीपद्ममध्ये मेरुकणिकापतनस्थं 
मगव्लामिकमलापतनस्थमिति वा । तथा-- ऋषींश्च सवान्वपिष्ठादीन््रह्मपुत्रान्, उर- 
गांश दिव्यानप्रङ्तान्वाुकिप्रमुतीन्पदयामीति सवेचान्वयः ॥ १५ ॥ 

श्री दी ०--मापणमेवाऽऽह पदयामीति सप्तदशभिः -हे देव तव देहे देवना- 
दित्यादन्पदयामि । तथा सवीन्मूतविरेषाणां जरायुनाण्डनादीनां सेघांश्च | तथा 
दिव्यानुषीन्वततिष्ठादीनुरगांच तक्षकादीन् । तथा तेषां देवादीनामीदं खामिनं त्र्या 
णम् । कथमूतम् › कमलाप्तनस्थं पृरथ्वीपद्चकणिकायां मेरो स्थितम् । यद्रा लन्नामि- 
पद्मप्रनस्थम् ॥ १५ ॥ 

म० दी०--यन्न मगवदहे पवेमिदं दृष्टवान्, तमेव विशिन्ि- 
क. = + । 

जअनर्कवहू ददवरकेतनन् 
+ 0 

परयामि ता सवतानन्तसूपम् ॥ 
~“ > ̂  (कि 

नन्तं न मध्य न पुनस्तवाऽजद् 
$ ( (क 

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥ १६ ॥ 

# श्रीधरदीकमृलाद्र पुस्तकेषु त्वामिति पाठः । 

१क्.सख.ग.ड.च.छ.ज, प्च, ज. ह्याणंशच | क्ः। 



[म०११ो०१७-१८] भ्रीपद्धगवद्रीता । ३२९. 

वाहव उद्राणि वक्त्राणि नेत्राणि चनेकानि यस्य त्मनेकनादूदरवकत्रनेतं 
पर्यामि त्वा त्वां स्वेतः ्वत्रानन्तानि रूपाणि यस्येति तम् । तव तु पुननीन्तमव- 
सानं न मध्यं नाप्यादि प्रयामि सवेगतत्वात्, हे विश्वेश्वर हे विशहप संबोधनद्वय- 
मतिपतभरमात् ॥ १६ ॥ 

श्री० री°-किं च--अनेकेति । अनेकानि बह्वादीनि यस्य तादरं तां 
प्रयामि । अनन्तानि रूपाणि यस्य तं त्वां परवैतः पदयामि । तव तु अन्तं मध्यमाईि 
च न प्रयामि सरवेगतत्वात् ॥ १६ ॥ 

म० टी०-तमेव विश्वह्पं मगवन्तं प्रकारान्तरेण निरिनशि- 
@ कनि (~ ५ कि, 9 ® ॐ 

करटन मादन चक्रणच 

तजाशाथ सवतादाप्रमन्तम् ॥ 

पश्यामि तां दुनिरीक्ष+ समन्ता- 
द प्रानटकद्युतिमप्रमयम् ॥ १७॥ 

किरीदगरदाचक्रधारिणं च सवतोदीधिमन्तं तेजोराशी च। अत एव दुनिरीक्ष 

दिव्येन चक्षुषा विना निरीक्षितुमराक्यम् । सयकारपाठे दुःशन्दो ऽपहववचनः । अनि 
रोक्ष्यमिति यावत् । दीक्तथोरनखाकंयोदयुतिरिव द्युतियस्य तमप्रमेयमित्थमयमिति प 

५ ^ (~ ठेततमककयं त्वां समन्तात्तवतः परेयामि दिव्येन चक्षुषा । अतोऽधिकारिमेदाहुनि- 
रीक्षं पदयामीति न विराधः ॥ १७ ॥ 

श्री० दी०--किं च-किरीटिनमिति। किरीटिनं सु्रुखवन्तं गदिनं गदावन्तं 
चक्रिणं चक्रवन्ते च } सषैतोदीिमनतं तेनघुञ्चरूपं च । तथा दुर्निरीक्ष्यं द्रष्टुमशक्यम्। 
तत्र हेतुः--दीप्तयोरनहाकयो्चतिरिव श्ति्तेनो यस्य तम् । अत एवाप्रमेयमेवेमृत 
इति निश्वतुमशक्यं त्वां पतमन्ततः प्यामि ॥ १७ ॥ 

म० दी०--एवं तवातकयेनिरतिरयेशर्यदसेनादनुमिनोमि- 
= $ क 

त्वमक्षुर् परम वादतम्य 
ता [ (क # ध् 

त्वमस्य विश्वस्य पर निधानम् ॥ 
त ९. 
त्वमन्ययः याश्वतवमयत्रा 

५ न = 

सनातनस्त्वं पुरुषा मताम॥ १८॥ 

+ श्रीधरटोकामूठे दुनिरीक्ष्यभिति पाठः । 

5 

१क्. ग्. न्न, ज, ररीक्ष्यं स । 
२, 



३३० पधुसृद् नसरसतीभ्रीधरसामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१ शो १९-२०] 

त्वमेवाक्षरं परमं ब्रह्म वेदितभ्यं मुमुधिर्वेदान्तश्रवणादिना | त्वमेवास्य विश्वस्य 
परं प्रकृषठं निधीयतेऽस्िनिति निधानमाश्रयः । अत एव त्वमन्ययो नितः | शाश्र- 
तप्य निलयकेदप्रतिपाद्यतयाऽस्य धर्मस्य गोप्ता पाटयिता } दाश्वतेति संबोधनं वा 
तसिन्पक्षेऽभ्ययो विनारारहितः । अत एव सनातनश्चिरंतनः पुरषो यः परमासा प 
एवत्वंमे मतो विदितोऽपि ॥ १८॥ 

श्री> दी०-- यस्मादेवं तवात्क्रयेमेश्वयं तस्मात्-त्वपिति । त्वमवाक्षरं परमं 
रह्म । कथमृतं वेदितव्यं ममक्षमिन्तातव्यम् । त्वमेवास्य विश्चप्य परं निधानं निधी. 
यतेऽस्मिच्चिति निधानं प्रकृष्ट आश्रयः । अत एव त्वमम्ययो नित्यः शाश्वतस्य 
नित्यस्य धम्य गोप्ता पाटकः सनातनश्िरतनः पुरुषो मम पसमतोऽपि ॥ १८ ॥ 

प° टदी०-किच- 
पि घ्र (1 

जअनादमध्यान्तमनन्तवाय- 
क ४ [दप १५ भ, 

मनन्तबहि यघ्नूयनत्रम् ॥ 
(~ [क नर 

वरयाम ताञ दाप्रहताश्चवक्ः 
क जन [+ श~ त 

स्वतजप्रा वश्वामद् तपन्तम् ॥ ३९ ॥ 
आदिरूयत्तिम॑ध्यं स्थितिरम्तो विना्नसतद्रहितमनादिमध्यान्तम् । अनन्तं वीरय 

प्रमावो यस्य तम् । अनन्ता बाहवो यस्य तम् ! उपरक्षणमतन्मषादीनामपि । शि 
पथो नेते य्य तम् । दीप्तो हुताशो वक्रं यस्य क्कतरेषु यस्यति बा तम् ! सतेनप्ा 
विश्वमिदं तपन्तं पंतापयन्तं ता तवां पदयामि ॥ १९॥ 

भरी ° दी ०--क्रिच-- अनादीति । अनाद्विमध्यान्तमुत्पत्तिसतिप्र्यरहितम् । 
अनन्त वय प्रभावा चस्य तम् । अनन्तवाहूुमनन्ता वोयवन्ता बाहवा यस्य तम् | 
र।रपूय। नत्र यस्य तादश ता पद्यानि | तथा रात्ता हुताशऽभ्चवेक्रपु यस्य तम् । 
सखतेजतप्तद् वश्च तपन्तं मतापयन्ते प्रयामि ॥ १९ ] 

प° दी०--प्रकृतस्य भगवद्रूपस्य व्याततिमाह-- 

द्ावाष्थिग्योरिदमन्तरं हि 
व्यापन यकेन देशश्च साः ॥ 

दृष्ाशदरत रूपामेद् तवाग्रं 
रकन प्रव्याथेतं महात्मन् ॥ २०॥ 

% श्रीधरटीकामूले त्वामिति पाठः । > रूपमुप्रं तवेदमिति श्रीधरटीकामृर्पाठः । 
~-------------------------~---------~- ----------------------- + 

१.ग. घ. ड. च. छ. ज. ञ्च. ज, °पमुप्रं तवेदं खो । 



[अ०११गे०२१-२२] भ्रीपद्धगवह्रीता । ३३१ 
$ र 

यावाप्थिग्योरिदमन्तरमन्तरि्ं हि एव त्वयैवैकेन व्याप्तं दिशश्च सर्वा व्याप्ताः | 
टषट्ऽदुतमत्यन्तविसमयकरमिदमुग्रं दुरधिगमं महतिनपित्वात्तव रुद्मुपहम्य छोकत्रयं 
प्रम्ययितमलन्तभीतं जातं हे महातमन्पाधूनामभयदायक । इतः परमिदमुपपंहेतय- 
भिप्रायः ॥ २० ॥ 

श्री दी०-किं च--द्रावापृथिव्योरिति । यवप्रथिन्योरिदमन्तरं हि अन्त 
रिक्षं तथैकेन व्याप्तम् । दिशश्च पवा व्याताः । अदुतमदृष्पूर्व त्वदीयमिदमुप्रं घोरं 
रूपं दृष्ट लोक्यं प्रव्यथितमतिमीतं पदयामीति पूरप्येवानुषङ्घः ॥ २० ॥ 

म० दी०--अयुना मूभारपंहारकारित्वमात्मनः प्रकय्यन्तं मगवनतं परयत्राह-- 

अमी हि ता+ सुरसषा विद्चन्ि 
केचिद्रीताः प्राञ्चरुयो गरणनति ॥ 

स्वस्तीत्युक्ला महषिमिदमंषाः 
स्ुवन्ति सां स्तुतिभिः पुष्करामिः॥२१॥ 

अमी हि सुरसंघा वखादिदेवगणा भूमारावतारार्थ मनुप्यख्येणावतीणो युध्यमानाः 
सन्तप्त्वा तवां विशन्ति प्रविशन्तो ददयन्ते | एवमपुरसंधा इति पदच्छेदेन भूमारमूता 
दुरयोधनादयस्तवां विरन्तील्यपि वक्तव्यम् । एवमुमयोरपि सेनयोः . केचिद्धीताः पड - 
यनेऽप्यशक्ताः सन्तः प्राञ्जलयो गृणन्ति स्तुवन्ति त्वाम् । एषं प्रत्युपप्थिते युद्ध 
उत्पातादिनिमित्तान्युपरक्ष्य स्वस्त्यस्तु सपेस्य जगत इत्युक्तवा महषिपिद्धपंघा नार 
दप्रमृतयो युद्धदरनार्थमागता विश्चविनाश्चपरिहाराय स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिगणोत्कष- 
परतिपादिकामि्वामिः पुष्कामिः परिपूर्णाथामिः ॥ २१ ॥ 

©. 

4), क 

श्री° टी०-करं च--अ्ी द्ीति। अमी सुरप्वा मीताः सन्तस्त्वां विशनि 
शरणं प्रविशन्ति । तेषां मध्ये केचिद्रतिभीता दूरत एव स्थित्वा कतर्पुरकरयुगु्ाः 

[9९ © _ 

पन्तो गृणन्ति जय जय रक्ष रक्षेति प्रार्थयन्ते । सष्टमन्यत् ॥ २१॥ 
म० दी०---किं चान्यत्- 

र्रादिया वसवो ये व साध्या 
विशेऽधिनो मरुतश्चोष्मपाश्च ॥ 

गन्धर्वयक्षासुरसिदक्षवा 
वीक्षन्ते लाभ विस्मिताश्चैव स्वे ॥ २२॥ 

+ श्रीधरटीकामुस्थस्वाभिते पाठः । » श्रीधरटीकामूलस्थस्त्वामिति पाठः 
[00०0०००० ०००००01 1 

१, ग. घ, इ, च. छ. श्च, अ, धैके।२ज, 
मोः 

तीणाऽसीवुध्य । 



३३२ पधुत्रदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिह्घत्यीकाभ्यां समेता-[अ०११४०२१-र्म्] 

रदराश्चाऽऽदिल्याश्च वप्तवो ये च साध्या नाम देवगणा विश्वे तुस्यविमक्तिकविश्व- 
देवशब्दाम्यामुच्यमाना देवगणा अशिनो नाप्यदस्नो मरत एकोनपश्चाशदेवगणा 
उष्मपाश्च पितरे गन्धर्वाणां यक्षाणामसुराणां सिद्धानां च जातिभेदानां सेवाः समूहा 
वीक्षन्ते परयन्ति त्वा त्वां तादृशाद्धतदर्शनात्ते सव एव विस्मिताश्च विप्मयमरोकिक- 
चमतकारविरोषमापयन्ते च ॥ २२ ॥ 

श्री० दी०--किं च--रुदरेति। सद्राश्चाऽऽदित्याश्च वप्तवरश्च येच साध्या नाम 
देवा विशवे देवा अश्विनो देवौ मरतो मरदणा ऊप्माणं पिविन्तीत्युप्मपाः पितरः, 
८ ऊष्मभागा हि पितरः '' इतयादिश्ुतेः । स्मृतिश्च- 

¢ यावदुष्णं मवदं यावद न्ति वाग्यताः | 
पितरस्तावद श्रनि यावन्नोक्ता हविगुणाः "† इति ॥ 

गन्धर्वाश्च यक्षाश्चासुराश्च विरोचनादयः द्धानां पंवाश्चते सवे एव हि जिताः 
पन्तस्त्वां वीक्षन्त इद्यन्वयः ॥ २२ ॥ 

प° री०-रोकत्रयं प्रन्ययथितमित्युक्तमुपरषदरति-- 

स्प महत्त बहृवर्व्ननन 
महाबाहि बहु बाहृरपादम् ॥ 

बहूद्र् बदराकरड 

ट्ष खरक प्रन्याथतास्तथाश्हम् ॥ २३॥ 
मे महावाहो ते तव सूपं र्षटर रोकाः सर्वेऽपि प्राणिनः प्रम्यपितास्तभाऽहं प्रन्य- 

थितो भयेन । कीदशं ते ह्पं महदतिप्रमाणं, बहूनि वक्त्राणि नैच्राणि च यसििस्तत्, 
बहवो बाहव ऊरवः पादाश्च यसिस्तत्, बहून्युदराणि यसमस्तत्, बहुरि 
कराटमतिमयानकं दृष्टैव मत्प्हिताः स्वे छोका मथन पीडिता इत्यथः ॥ २३ ॥ 

श्री० दी०-किं च--रूपप्निति । हें महाबाहो महदत्यूर्जितं तव सूपं द्ष्र 
लोकाः सर्व प्रव्यथिता अतिमीताः । तथाऽहं च प्रव्ययितोऽस्ि । कीरश्े ख्पं ृष्र 
वहूनि वक्त्राणि नेत्राणि च यक्िस्तत् । बहवो बाहव उरवः पादाश्च यिमस्तत् । 
बहूनि उदराणि यक्तिस्तत् । बहुमिदशाभिः करां विकृतं रोद्रमिलथ॑ः ॥ २६ ॥ 

म० टी ०--मयानकत्वमेव प्रपञ्चयति-- 
+ ९५, की ण 

नमेरस्टशं दीप्तमनेकव 
व्यात्तानन दाप्रवशाटनत्रम् ॥ 

च््र ह ता प्व्याथतान्तराप्मा 

धृतिं न विन्दामि शम च विष्णौ ॥ २९॥ 



[ज०११ो०२५-२६] श्रीपद्धगवद्रीता । २२३ 

न॒केवं प्रव्यथित एवाहं त्वां दृष्ट किं तु प्रम्यथितोऽन्तरात्मा 
मनो यश्य सोऽहं धृतिं धर्यं देदेन्द्ियादिधारणपामथ्यै रामं च मन्रतादं न 
विन्दामि न्मे हे विष्णो । तवां कीदशं नभःसशमन्तरिक्षव्यापिनं दीक्षं प्रज्व 
दितमनेकवणे मयंकरनानापतस्यानयुक्तं व्यात्ताननं त्रिवृतं दीप्तविशालनेत्रं प्रञ्व- 
शितविस्तीणचक्षुषे त्वां दृष्ट हि ए प्रन्यथितान्तरात्माऽहं धतं शमं च न विन्दा- 
मील्यन्वयः ॥ २४ ॥ 

श्री 2ी०-- न केवलं मीतोऽहमित्येतावदेव, अपि तु-नभःसृशषमिति । नमः 
सएशतीति नमःसक्तमन्तरिक्षम्यापिनमिलयय॑ः । दीप्तं तेजोयुक्तम् । अनेके वणी यस्य 
तमनेकव्ण॑म् । व्यात्तानि विवृतान्याननानि यस्य तम् । दीप्तानि विशाछानि नेत्राणि 
यस्य तम् । एवमृतं त्वां दृष प्रन्यथितोऽन्तरात्मा मनो यस्य सोऽहं धृतिं पैरयपुपरामं 
चनल्भे॥ २४॥ 

्ाकृराङानि च ते सुखानि 
ष्टवे कारनलर्मंनिभानि ॥ 

® क न ह + ॐ 

दशा न जानन ट्म वच र 

प्रसीद देवेश जगतनिवाप्त ॥ २५॥ 
म० दी०--द्टाभिः करानि विकृतत्वेन मयंकराणि प्रट्यकाडानछप्तदशानि च 

ते मुखानिष्षट्वन तु तानि प्राप्य मयवशेन दिशः पृवौपरादिविवेकेन न जाने । अतो 
न ठभे च शमं सुखं त्वद्रपदरोनेऽपि । अतो हे देवेशा हे जगनिवाप्त प्रसीद प्रसनो 
मव मां प्रति | यथा भयामवेन तदरेनजं सुखं प्राप्रुयामेति शेषः ॥ २९ ॥ 

शी टी ०--किं च--दंरति। मो देवेश तव मुखानि दषट्र भयववैशेन दिरो न 

जानामि । शरम च खं न छ्मे । मो जगनिवाप्तप्रपतन्नो मव । कीह्चानि मुखानिं 
द्मः कराढानि । कानः प्र्याि्तत्सदशानि ॥ २९ ॥ 

म० दी०--असमाकं जयं परेषां परानयं च सर्वदा द्रष्टुमष्ठं प्य मम दह 
गुडाकेश यच्वान्यदरषटुमिच्छक्ीति मगकदादिष्टमधुन। पयामीत्याह पञ्चमिः- 

अमीच यां ध्रतरष्स्य प्राः 
स्वै सहैवावनिपारप्षेः.॥ 

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथाभ्पां 
पहास्मदीयरपि योधमुख्येः ॥ २६ ॥ 

१६्, क्न, निदष्र्वाद् । २क, ना यत्यद्या ड. नायथापः। 



३३४ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिहृतदीकाभ्यां समेता-[अ०११शने०२०-२८] 

अमी च धृतराष्टस्य पुत्रा दुरयोधनप्रमूतयः शते सोदरा युधं विना सवै वां 

त्वरमाणा विरान्तीत्यग्रेतनेनाम्वयः । अतिमयसुचकत्वेन फियापद्न्युनत्वमच्र गुण एव । 

संहेवावनिपाछानां शल्यादीनां राज्ञां पवस्वा विशन्ति । न केव दुर्योधनाद्य एष 

विशन्ति कि तु अनेयत्वेन सवैः संमावितोऽपि मीप्मो द्रोणः सूतपुत्रः कर्णस्तथाऽपतौ 
पक्दा मम विदा सहास्मदीयेरपि परकीयैरिव धृष्टु्नप्मृतिमिरयोधमुर्येस्त्वां विश 
सीति संबन्धः ॥ २६॥ 

श्री °दी ०--यचान्यद्रष्टुमिच्छप्ीत्यनेनाक्िन्पङ्खामे माविजयपरानयादिकं च मम 
देहे पद्येति यद्धगवतोक्तं तदिदानीं पयत्राहइ--अमी चेति पञ्चभिः-अमी धृतराष्टस्य 
पत्रा दुर्योधनादयः पर्वऽवनिपाानां जयद्रथादीनां राज्ञां पैः पदैव तव वक्ताणि 
विरानपीत्यत्तरेणान्वयः । तथा मीप्मश्च द्रोणश्च सूतपुत्रः कर्णै । न केवछं त एव 
विशन्ति अपि तु प्रतियोद्धारो येऽस्मदीया योधमुख्याः शिखण्डिधृषट्नादयलतेः 
सह् ॥ २९॥ | 

~ क, (ष (क्प 

वृ्वृ्नाणि ते व्रमाणा व्श्यान्त 

ष्राकराानि भयानकानि ॥ 
भ ~ ५, 

काचेहिरप्रा दश्चनान्तरेषु 
सद्श्यन्ते चृणितेरत्तमाङ्गः ॥ २७ ॥ 

म० री०--अमीं धतराषटपुत्रप्रभृतयः सर्वेऽपि ते तव दंषटराकरालानि मयानकानि 
वत्राणि त्वरमाणा विशन्ति । तत्र च केचिच्ूणितेरत्तमाङ्खेः शिरोमिषिशिष्टा दशना- 
तेषु विका विरेषेण पमन द्यन्ते मया सम्यगपतदेहेन ॥ २७ ॥ 

श्री° दी०-वक्राणीति। य एते प्व त्वरमाणा धावन्तस्तव दंषटराभिर्विङृतानि 
मयंकराणि वक्राणि विशन्ति तेषां मध्ये केचिच्वणीं्तैरत्तमाङ्गैः शिरोमिरूपरुक्षिता 
दन्तसंधिषु संश्िष्टाः संदयन्ते ॥ २७ ॥ 

पण द०-राज्ञां मगवन्मुखप्रवेशने निदशैनमाह-- 

यथा नदीनां बहवीमम्दुेगाः 
समुद्रमेवाभिमुखा द्रवन्ति ॥ 

तथा तवामी नरछोकवीरा 
विशन्ति वक्त्राण्यभितो* रन्ि ॥ २८ ॥ 
% श्रीधरटीकामूले “ आभिविज्वलन्ति > इति पाठः । 

१ क, ख, ग्, ध्, + त्, छ, ज, स्, ति 1 ए । . क, ग्, ध्, ङ, न्व्, अ, ञ्च, य्, शभिविञ्व । | 



[अ०११९०२९-3०] श्रीपद्धगवह्मीता । | ३१५ 

यथा न्ानामनकमागपरवृत्तानां बहवोऽम्बुनां जलानां वेगा वेगवन्तः प्रवाहाः समुद्रा 
ममुः सन्तः पमुद्रमेव द्रवन्ति विशन्ति तथा तवामी नरटोकवीरा विद्रनि वक्त्रा. 
ण्यामितः स्वता ज्वलन्ति । अभिविन्वरन्तीति वा पाठः ॥ २८ ॥ 

भरी ° टी०-- प्रेशमेव दृष्टन्तेनाऽऽह--यथेति । नदीनामनेकमारगप्रृत्तानां 
सहवाऽम्बून। वरोणा वेगाः प्रवाहाः समृद्रामिमुखाः सन्तो यथा प्तम॒द्रमेव द्रवन्ति प्रवि 
शान्त तथाऽमां ये नरटाक्वीराप्तेऽभमिविज्वछनिि सवतः प्रदीप्यमानानि तव वक्नाणि 
प्रविश्नि ॥ २८ ॥ 

णदी ०--अदृद्धिपवैकपेशे नदीवेगे दृष्ठानमुकवा वुदधपरवकमरवेशे द्टन्तमाह- 

यथा प्रदाप्र वहन पत्ङ्क 

विद्यन्त नाशाय सम्रदवगाः॥ 

तथव ना्याय वकश्चान्त ककः 

स्तवाप कर्वत्राय समरद्धव्माः ॥ ९९ ॥ 
यथा पतङ्गाः शकमाः समृद्धवेगाः सन्तो बुद्धिपृवं प्रदीप्तं ज्वलनं विकनि ना्ञाय 

मरणायैव तथेव नाश्ञाय विशन्ति लेका एते दुर्योधनप्रभृतयः सर्वैऽपि तव वक्त्राणि 
पमृद्धतगा बुदधपूवमनावत्या ॥ २९ ॥ 

श्री० टी ०--अवरत्वेन प्रवेशे नदीवेगो इष्टान्त उक्तः । वबुद्धिपर्कप्रवेरे 
दषएटान्तमाह- ययेति । प्रदीप्तं ऽवहनमश्ि पतङ्गाः रमा वुद्धिपषैकं समृद्धो वेगो 
येषां ते यथा नाक्षाय मरणायैव विदन्ति तथैव छोका एते जना अपि तव मुखानि 
परविदन्ति ॥ २९ ॥ 

म० दी०-योड कामाना राज्ञां मगवन्मुसपरवेशप्रकारुक्तवा तदा मगवतक्तद्ध(पां 
च प्रवृत्तिप्रकारमाह-- 

ॐ कन, म 

रर्ये ग्रसमानः पमन्ता- 
भ न 

छा कानपमग्रा्द्नञअ्चरृ द्धः ॥ 
५ > £ नगः + 
[भिरष्रय जगत्पमग्र 

$ क (~ 

भाप्रस्तवाग्राः प्रतपन्त विष्णा ॥ ३० ॥ 
एवं वेगेन प्रविशतो लोकान्दुर्योधनादीन्तमग्रानवोन्य्तमानोऽन्तः प्रवेशयञज्वर- 

द्धिवंदनैः समन्तात्पवेतष््वं देषटिद्यपत आखादयप्ति तेनोमिमाभिरापृयं जगत्पमप्र 

१ग. वंकमिदाश्चयः ॥ २९॥ २ख.ग.घ. ड, च.छ.ज, क्ष. केदः । ३ क, ज, 
सक्ष्मपक्षित्रियेषा । 



३२६ मधपदनसरस्रतीधीपरसागिङृतदीकाभ्यां समेता--[अ०११०३१-२२] 

यस्माच मामिर्जगदापूरयपि तसात्तवोग्रासतीव्रा मापो दीप्तयः प्रभ्वहतो वरनस्येव 
परतपनि संतापे जनयन्ति हे विष्णो व्यापनशीह | ३० ॥ 

भरी ° दी ०--ततः किमत आह- छेडिष्यस इति । ग्रपमानो गिरन्मग्रलि- 

कान्र्वनितान्वीरान्मन्तात्प्तो टेचिदयतेऽतिशयेन मक्षयति । कैः ज्वरद्ि्वदनैः | 

क्रि च हे विष्णो तव मापो दीतयस्तेनोमिर्विसपुरणेः समस्तं जमव्याप्य तीवाः सयः 
प्रतपनिि तापयन्ति ॥ ६० ॥ 

प° टी०-- यस्मादेवं तस्मत्- 
५५ क १, 

आद्याहि मे को मवानुग्ररषो 
क भ भ ५, 

नमाभ्सु तं दववर प्रप्रद् ॥ 
0 (+य क त < 

वन्नतुामच्छाम भवन्तमा 
^~ न् [9 (%२ 

न {हि प्रजानां तव प्रह्रत्तिम् ॥ ३१॥ 

एवमूगरह्पः करूराकारः को मवानिलयाख्याहि कथय मे मह्ममयन्तानुप्राह्माय । अत 
एव नमोऽस्तु ते तुम्ये परमुखे हे देववर प्रमीद प्रपां करोर्यत्यागं करर । क्तत 
विषेण ज्ञातुमिच्छामि मवन्तमाघं पवेकारणं, न हि यस्मात्तव सवाप सम््रना- 
नामि तव प्रवृत्ति चेष्टाम् ॥ ११ ॥ 

श्री ° री०--यत एवे तप्मात्-अआस्याहीति । मवानुग्रह्पः क इल्यास्याहि 
कथय । ते तुम्यं नमोऽस्तु, हे देववर प्रतीद प्रसन्नो मव । भवन्तमा पुरुषं विरे - 
पेण ज्ञातुमिच्छामि, यतस्तव प्रृतति चेष्टं करिमधमेव प्रतृतोऽप्ीति न जानमि । ए॑- 
मतस्य तव प्रवृत्ति वातीमपि न जानामीति व ॥ ३१ ॥ 

म० दी०--एवमजनेन प्राथितो यः खयं यदथा च खय्रवृततिस्तत्सवं त्रिभिः 
छक्रै-- 

श्री 

[भगवानुवाच 
= त त »१ 

कड[भसम ककिक्षयजह प्रदा 
क £ € ॥ 

, ठछकान्पमाहतमह् प्रत्तः ॥ 
= (~ र > 

कऋतञपसवा न मवष्यान्त 
न धु भा ^ क । 

पष यंजवस्थताः प्रयनकिषु यपाः॥२९॥ 

काटः कियाशक्त्युपहितः प्ैस्य तहत परमेश्वरोऽसि मवामीदानी प्रवद्ध वृद्धि 
+ 09 

गतः | यदं प्रृत्तसच्छण--लोकान्दर्योषनादीन्समाहु सम्यगाह भक्षयितुं प्रवू- 



[भ१११्ो०३३] श्रीपद्धगवदह्रीता । ३३७ 

तोऽहमिहापमिन्काे । मस्ति विना कथमेवं स्यादिति जेन्नेलयाह-ऋतेऽपे त्वा 
त्वामनननं योद्धारं विनाऽपि लद्वयापारं विनाऽपि मद्रयापरिणैव न मविष्यम्ति विन 
इयन्ति पै मीप्मद्रोणकणेप्रमतयो योद्धमनरईतेन संमाति अन्येऽपि येऽवस्थिताः 
प्र्नीकेषु प्रतिपकषतैन्येषु योधा योद्धारः सर्वेऽपि मया हतत्वादेव न मविष्यनति । 
तत्र तव व्यापारोऽकिंचित्कर इत्यथः ॥ ६२ ॥ 

श्री दी०-एवे प्राथितः सञ्क्रीभगवानुवाच कारोऽस्मीति तिभिः--रोकानां 
क्षयकता प्रबृद्धोऽव्युग्रः कारोऽस्ि लोकान्प्राणिनः सहतैमिह रोके प्रवृत्तोऽपि । 
अते तेऽपि त्वा, इति स्वां हन्तारं विनाऽपि न मविप्यन्ति न जीविष्यन्ति । यद्यपि 
त्वया न हन्तव्या एते तथाऽपि मया कालात्मना मर्ताः सन्तो मरिष्यन्सेव । के 
ते, प्रत्यनीकेषु अनीकान्यनीकानि प्रति मीप्मद्रोणादीनां सर्वषु पेनघु ये बेद्धारोऽ- 
वध्थितासते ्वैऽपि ॥ ६२ ॥ 

प° दी०--यस्मादेवम्- 

तस्माखमृत्तिष्ठ यश्चो खमख 
„ जिखा शबन्ुदषव राज्यं समृद्धम् ॥ 

मयवेते निहताः पवमव ` 
निमित्तमात्रं भव सम्यसाचिन् ॥ ३३॥ 

तस्माचद्वयापारमन्तरेणामि यस्मदिते विनङ्कष्यन्त्येव तस्मास्मुतिष्ोद्यक्तो मव 
युद्धाय देवैरपि दुर्जया भीष्मद्रोणादयोऽतिरथा श्षटिवयेवा्ुनेन निजिता इत्येव॑मूतं यशो 
रमस्व | पहद्धिः पुण्येरेव हि यश म्यते । अयत्नतश्च जित्वा शत्ननुर्योधनादी- 
नुद स्वोपपतमेनतवेन भोग्यतां प्रापय समृद्धं राज्यमकण्टकम् । एते च तव शात्रव 
मयैव काडात्मना निहताः पेह्तायुषर्त्वदीययुद्धासूुषैमेव केव तव यशोछामाय 
रथाच पातिताः । अतस्तं निमित्तमाजमञनेनेते निज्निता इति सार्वटोकिकम्यपदेश- 
स्पदं मव हे पम्यप्ताचिन्सष्येन वामेन इतस्तनापि शरन्पवितुं संघातं शीलं यप्य 
ताहरस्य तव भीष्मद्रोणादिजयो नापतमावितस्तस्मासद्चापारानन्तरं मया रथात्पात्य- 
मनिष्वेतेषु तवैव कर्तत्वं रोका: कश्पयिष्यन्तीलयमिप्रायः ॥ ३३ ॥ 

श्री ° दी०--यस्मदेवं तस्मादिति । तस्माच युद्धायोत्तिष्ठ । देवैरपि हुमेया 
भीप्मद्रोणादयोऽञनुनेन निर्जिता इत्येव॑मूतं यशो ठमख प्राुहि । अयब्वेन तरञ्ञित्वा 
पमद्धं राज्यं मृह्क्व । एते च त्व शात्रवस्त्वदीययुद्धसूवेमेव मयेव कालात्मना निहत- 

१३.च. ज. घल. श््युक्तटः ख, 



३३८ मधुसूदनसरस्वती ्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता--[अ०११े०३*] 

प्रायाः | तथाऽपि त्वं निमित्तमाघ्रं मव हे सन्यपताचिन्सव्येन वामेन हस्तेन पचि 

संघातं शीरं यस्येति ग्य॒त्पच्या वामेनापि बाणक्षेपात्सव्यसाचीत्युच्यते ॥ ३६३ ॥ 
मर० री०--नन् द्रोणो बाह्मणोत्तमो धनुरवैदाचार्यो मम गृरुषिेपेण च दिव्या 

खपतपन्नस्तथा भीष्मः खच्छन्दमत्यर्दिम्याख्पपन्श्च परशुरामेण द्र्युद्धमुपगम्यापि 

न परानितस्तथा यस्य पिता वृद्धक्ष्रस्तपश्चरति मम पुरस्य हिरो यो ममौ पातयि- 
भ 

प्यति तस्यापि रिरसतत्कां ममौ पतिष्यतीति स॒ जयद्रथोऽपि जेतुमशक्यः खय- 
ॐ 
£ 

मपि महादेवाराधनपते दिभ्याखततपन्नश्च तथा कर्णोऽपि खयं पृथेप्तमस्तदाराधनेन 
दिन्या्लसंपन्नश्च वाप्तवदत्तया चैकपुरूषघातिन्या मोधीकतुमरक्यया शक्या विशिष्ठ. 
स्तथा कृपाश्चत्याममृरिवःप्रमृतयो महानुभावाः सवेथा दुनेया एषैतेषु सत्पु कथं 
जित्वा शचृमाज्यं मोक्ष्ये कथं वा यशो रप्स्य इत्यारङ्कामनुनस्यापनतुमाह तदाश- 
ङ्ानिषयान्नामभिः कथयन्-- 

द्रण च भाष्म च जयद्रथच 
॥ 8 ध॒ . ® ०, < (५ 

कृणं तथाज्न्यानाप यवान् ॥ 
(व ¶ न, ६ 

मया हतास्व जाह मा व्षाथष् 
ट र 4 ० ध 

युध्य जता रण सपत्नाच् ॥ २५ ॥ 
द्रोणादीस््वदाशङ्काविषयीमृतान्सवनेव योषवीरान्काङात्मना मया हतानेव त्वं 

जहि । हतानां हनने को वा परिधरिमः} अतो मा व्यथिष्ठाः कथमेवं शक्ष्यामीति 
व्यथां मयनिमित्तां पीडां मागा मयं त्यक्त्वा युध्यस्व, जेतासि जेप्य्यविरेणेव 
रणे सद्ग्रामे सपत्नान्पवीनपि रचन । अन द्रोणं च मीप्मं च जयद्रथं चेति चका- 
रत्रयेण प्रवोक्ताजेयत्वराङ्ाऽनुद्यते । तथाराब्देन कर्णेऽपि । अन्यानपि योधवीरानि 
त्य्रापिद्ठ्देन 1 तस्मात्कोऽपि स्वस्य प्रानयं वधनिमित्तं पापं च मा शङ्कि 

इत्यभिप्रायः । 
कथं भीप्ममहं सस्ये द्रोणं च मधुसुदन । 
इपुमिः प्रतियोत्स्यामि पून » 

५ 

इलत्रेवात्रापि पमुदायान्वयानन्तरं प्रत्येकान्वयो द्रष्टव्यः ॥ ४ ॥ 

श्री० दीऽ--५न चैतद्टिदयः कतरन्नो गरीयः” इत्यादि शङ्का साऽपि न कर्थि- 
त्याह~ दरणं चेति । येम्यस्त्वं शङ्कपे तान्द्रोणादीन्मयेव हतांस्त्वं जहि घातय, 
मा म्यथिष्ठा भवं मा कार्षी सपल्नन्शत्रम्रणे युद्धे निशितं जेतापि जेष्यति ॥ ३४॥ 

१क. "तुं शरान्संधाः 1 २ख.ग.घ.उ. च. छ. ज. न्ष. शीलमस्य । ३ क. ख. ढ. छ. 
"धमुख्यान् । 



[०११४ ०५-२६] भ्रीपदगवद्मीता । ३३९ 

म० दी°-द्रोणमीष्मजयद्रथकर्णषु जयाविषयेषु हतेषु निराभ्रयो दूर्योधनं 
हत एवेद्युपरपाय जयानां परियन्य यदि धतरष्ः संधिं कर्यात्तदा शानिरमयेषां 
भवेदिलयमिप्रायवांसतः कं वृत्तमिल्यक्षायाम्-- ` 

पजय उवाच- 
1 1 ॥ र न 

एतचछता पचन् कृरवस्य 
¢ अर ® ॥*\ ६ 

कृ ताञ्चखपपमानः #रर[ ॥ 

नम्रत्व भूय एवाञऽह् कष्ण 
% [क ® 

पगरद्रद् भतभकिः प्रणम्य ॥ २८ ॥ 

एतत्पवोक्तं केशवस्य वचनं श्रुत्वा इृताञ्जटिः किरीधीन््रदत्तकिरीटः परमवीरतेन 
प्रिद्धो वेपमानः प्रमाश्चयंदरोनजनितेन संभमेण कम्पमानोऽजुनः कृष्णं भक्तावक- 
पैणं मगवनतं नमस्कृता नमस्कृत्य मयः पनरप्याहेक्वान्पगहरदं भयेन हरण 
च्ठपणेनेनत्वे पति कफरद्धकण्डतया वाचो मन्दत्वप्तकम्पतादिधिकारः सगद्वदस्त- 
सुकतं यथा स्यात्, मीतमीतोऽतिशथेन भीतः पन्पूवं नमस्कृत्य पुनरपरे प्रणम्यात्य- 
नम्रो मृत्वाऽऽहेति सबन्धः ॥ ३९ ॥ 

भ्री० दी०--ततो यद्रतं तदत प्रति संजय उवाच--एतदिति । एतशे 
क्रयात्मकं केशवस्य वचनं श्रता वेपमानः कम्पमानः किरी्यजनः कृताञ्ज 

पपुधीकृतहतः कृष्णं नमस्य पुनरप्याहोक्तवान् । कथमाह मयहषोधविशवशचाद्द्रदन 
कण्ठकम्पनेन परह वतत इति सगद्रदं यथा मवतितथा । किं च मीतादपि भीत 

पन्प्रणम्यावनतो मला ॥ ३९ ॥ 

परण दी०-एकादरमिः-- 

अन उवाच- 
स्थानि दषीकेश तव प्रकीर्या 

नगरप्हुष्यसय त्रञ्यते च ॥ 
शक्षंपि भीतानि दिम दन्ति, 

पर्वं नमस्यन्ति च पिंदप॑षाः॥ ३६ ॥ 
स्थान इलयव्ययं युक्तमिदं । हं दषीकेश सवेन्धियप्रवतेक यतस्त्वमेवमलन्ता- 

दुतप्रमावो क्तवतपश्च ततस्तव प्रकीत्यौ प्रङृष्टया कीत्य निरतिरायप्राशस्यस्य 
कीतैनेन श्रवणेन च न केवहमहभेव प्रदष्यामि करं तु प्तवमेव जगचेतनमात्ं रक्षोषि- 



३४० मधुसूदनसरस्ववीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०११ ०३५] 

रोधि प्रहृष्यति प्रकृष्टं हर्माभोपीति यत्तत्स्थाने युक्तेवेत्यथः । तथा स्व 
जगदमरज्यते च तद्विषयमनुरागमुपेतीति च यत्तदपि युक्तमेव । तथा रक्तांि भीतानि 

भयाविष्ठानि सनिति दिशो द्रवनि गच्छन्ति सवाप दिक्च पलायन्त इति यत्तदपि 
भ 

युक्तमेव । तथा सर्वे द्धानां कपिद्यदीनां सथा नमस्यन्ति चति यत्तदपि युक्तमेव । 
सैर तव प्रकीर््यत्यस्यान्वयः स्थान इत्यस्य च । अथ॑ छाको रकतोध्रमन्रतवन 
मच्रशाले प्रपिद्धः । पत च नारायणाष्टक्षरसुदशेनाछ्मन्राम्यां पंपुटितो ज्ञेय इति 
रहस्यम् ॥ ३९ ॥ 

भ्री° दी ०--स्थान इत्यकादरमिरजनप्योक्तिः । स्थाने इृन्ययं युक्तमिल- 
सित्र्थे । हे हृषीकेश यत एवं त्वमदुतप्रमावो मक्तवत्पसश्वातस्तव प्रीत्या माहा- 
त्म्यप्ंकीैनेन न केवछमहमेव प्रहप्यामि किं त॒ जगत्सर्वे प्रहप्यति प्रकरेण हर्ष 
परेति एतत्त स्थाने युक्तमिल्थः । तथा जगदनुरज्यते चानुरागं चोपैतीति यत्, 
तथा रक्षा भीतानि सनि दिरिः प्रति द्रवन्ति पलायन्त इति यत्, स्वै योगतपो- 
मन्नादिपिद्धानां संया नमस्यन्ति प्रणमन्तीति यत्, एतच्च स्थाने युक्तमेव न 
चित्रमित्यथंः ॥ ६६ ॥ 

प° दी०--मगवतो हर्षदिविषयते हेतुमाह- 

कस्माच्च ते न नमेरन्महास- 
नारीयमे ब्रह्मणोऽप्यादिक ॥ 

अनन्त दवेश्च जगन्निवास 
। व ̀ त्वमक्षरं सरद्सत्तप्परं यत् ॥ २५॥ 

कप्माच्च हतास्ते त्म्यं न नमेरन नमष्कयः पिद्धपषाः सर्वेऽपि हे महात्मनम्परमो- 
दारचित्त हेऽनन्त सवेपरिच्छेदरन्य हे देवे हिरण्यगमीदीनामापे देवानां नियन्त 
हे जगन्निवाप्त मरवांश्रय । तुम्यं कीटाय ब्रह्मणोऽपि गरीयप्ते गरुतरायाऽऽदिकर्चे 

[+ क ब्रह्मणोऽपि जनकाय । नियन्तृस्वमुपदेष्टत्वं जनकत्वमित्यादिरेकेकोऽपि हेत॒मस्काय- 
ताप्रयोजकः किं परनभेहासत्वानन्तत्वनगननिवाप्तत्वादिनानाकल्याणगुणप्तमचित इत्य- 
नाश्चयैतामूचनार्थं नमस्कारस्य कस्माचेति वा्चव्दार्थश्चकारः । किं च सत्, विधिम 

वेक 

सेन प्रतीयमानमस्ति, अप्तननिषेषयुखेन प्रतीयमानं नासीति, अथवा मद्यक्तमप्तद. 

व्यक्तं त्वमेव } तथा तत्परं ताम्यां सदपदम्यां प्रं मृख्कारणं यदक्षरं त्रह्य तदपि 

१ क, सन, वन्ड. छम, दः ॥ ६६ ॥२३. अ, र रुक्षममू 1 छ. रपृक्ममू। 



[अ०११श्ो-३.] भ्रीपद्रगवह्वीता । ३४१ 

त्वमेव त्वद्धिवं किमपि नासीलर्थः | तत्परं यदियत्र यच्छब्दास्मक्वकारमापि केचि. 
तन्ति । एतैैतुभि्वां सवै नपस्यम्तीति न किमपि चि्नमिलयर्थः ॥ ३६७ ॥ 

भ्री° दी°-तत्र हेतुमाह- कस्मादिति । हे महात्मन्हेऽनन्त है देवेश हे 
जगन्निवाप्त कस्मद्धेतोसे तुभ्यं न नमेरन्नमस्कारं न कुर्युः । कथ॑मूताय बरह्णोऽपि 
गरीय गुर्तरायाऽऽदिकर्ज च ब्रह्मणोऽपि जनकाय । क्षिं च सथयक्तमप्तदव्यक्तं च 
ताम्यां परं मूलकारणं यदक्षरं ब्रह्म तच त्वमेव । एतनेवमिरेतुमि्तवां स्वै नमस्यन्तीति 
न चिघमि्यथः ॥ ३७ ॥ 

म० री०--मकतयुदरेकात्पुनरपि सोति-- 

कमादद्वः पुरषः एराण- 
ति क~ ० (भ 

स्त्वमस्य ववश्वस्य प्रर सधनम्॥ 
क ® भम, $ 1 

वृत्तशप्ठि व्च प्र् च पाम 
॥ ध + [1 

त्वया तत विश्वमनन्तस्प् ॥ ३८ ॥ 

त्वमादिदेवो जगतः पगेहेतुत्वात्, पुरुषः पूरयिता, पुराणोऽनादिः, त्वमस्य 
विश्वस्य परं निधानं छयस्यानत्वाज्निधीयते स्रव॑मसिन्निति । एवं सषप्र्यस्थानत्वनो- 
पादानत्वमुक्त्वा सरव्ञतेन प्रधानं ग्याव्तयतिमित्ततामाहं वेत्ता वेदिता सव्या्ति । 
द्वेतापरतिं वारयति- यच वेयं तदपि त्वमेवापि वेदनद्पे वेदितरि परमा्पतंबन्धामविन 
सर्वैप्य वेद्यस्य कलिपतत्वात् 1 अत एव परं च धाम ॒यत्चिदानन्दधनमविद्यातत्काय- 

निक्तं विष्णोः प्रमे पं तदपि त्वमेवासि । खया सद्रूपेण स्फुरभहूपेण च कारणेन 
ततं व्याप्तमिदं खतःपत्तास्फूतिशुनयं विशं कार्यं माधिकपवन्धेनेव स्थितिकाटे हेऽन- 
नतूपापरिच्छिचिसखशूप ॥ ६८ ॥ 

भी° दी०--कं च--त्वमिति । तमादिदिवो देवानामादिः । यतः पराणोऽ- 
नादिः पुरृषस्त्वमत एव त्वमस्य विश्वस्य परं निधाने ठयस्थानम् । तथा विश्वस्य वत्ता 
वेदिता ज्ञाता त्वम् । यच वेद्यं वस्तुनां परं च धाम वैष्णवं पदं तदपि त्वमेवाति । 
अत एव हेऽनन्तरूप त्वयेदं विश्वं ततं व्याप्तम् । एतैश्च सपतमिर्तुमिस्त्वमेव नम- 
स्वायं इति मावः ॥ २८ ॥ 

वायु्ंमोऽयिषरणः शशाद्कः 
प्रजापतिस्वं प्रपितामहश्च ॥ 

१क्.ख.ग.घ्, इ, च, ज, ज, "मन्तः । २क. घ, स्यापि द्रः । 



३णरमधुसूदनसरस्वती श्रीपरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१४ ०२९-८०] 

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृषः 
पुनश्च भूयाभपि नमो नमस्ते ॥ ३९ ॥ 

प० टी०--वायुयमोऽग्िषरुणः शशाङ्कः सयोदीनामप्युपरक्षणमेतत् । प्रनाप- 
तिविराडरिरण्यगरमश्च, प्रपितामहश्च पितामहस्य हिरण्यगमैस्यापि पिता च त्वम् । 
यस्मदेवं पषैदेवात्मकतवात्वमेव सरवैनमस्कार्योऽपि तस्मन्ममापि वराकस्य नमो नमस्ते 
तुम्यमस्तु पहखक्ृत्वः, पुनश्च मूयोऽपै पुनरपि नमो नमते । भक्ति्द्धातिशषयेन नम- 
स्करिष्वप्र्ययामावोऽनया नमस्कारावृतत्या पृच्यते ॥ ३९ ॥ 

श्री दी०--इतश्च त्वमेव प्वनमस्कायः सवेदेवात्मकत्वादिति स्तुबन्खयमप 
नमक्छरोति- वायुरिति । वाथ्वादिरूपस्त्वमिति सवैदेवतातमकत्वोपटक्षणाथंमुक्तम् । 
प्रजापतिः पितामहः 1 तस्यापि जनकत्वात्पपितामहस्त्वमतस्ते तुम्यं सहचछक्त्वः सह- 
सशो नमोऽस्तु । मयोऽपि पुनरपि सरहस्चङृत्वो नमो नम इति भक्तिश्रद्धामरातिरेकेण 
नमस्कु तृ्तिमनधिगच्छन्वहुशः प्रणमति ॥ ६९ ॥ 

नमः पुरस्तादथ दटतरस्त 
किर भ £ ॐ 

नृमराञ्स्त तं सवत ए स्व॥ 
40.09. ०.० 

अनन्तवापामताकक्रमस्तव् 
[४ १ क क, £ 

पव समाप्राि तताअस् सवः ॥ ४० ॥ 

म० दी०--तुभ्ये पुरस्तादयमागे नमोऽस्तु तुम्यं पुरो नमः स्तादिति वा । अथ- 
शब्दः समुच्चये । पृरष्ठतोऽपै तुम्यं नमः सात् । नमोऽस्तु ते तुभ्यं पवेत एव सवाप 
दिक्च स्थिताय हे स्व । वीर्य शारीरं विक्रमः रिक्षा श्चप्रयोगकोशद् । ““एकं 
वी्याधिकं मन्य उतैकं रिक्षयाऽपिकम्" इत्युक्तेमीमदुर्योधनयोरम्येषु चैकं भ्यव्थ 
तम्| तवं तु अनन्तवीयेश्चामितविक्रमश्वेति समस्तमेकं पदम्। अनन्तवीर्येति संबोधनं वा। 
सै समरं जगत्समापनोषि सम्यगेकेन सद्रपेणाऽऽपोपि स्वत्मना व्या्ोषि ततस्त. 

(क 

स्मात््वे[ऽपि त्दतिर्कि किमपि नास्ती्यथेः | ४० ॥ 

श्री° दी ०--किं च-नम् इति । हे सर्व सवीत्मन्पवीस्वपि दिक्षु तुम्यं नमोऽ- 
सतु । सवात्मकत्वमुपपादयत्ाह-- अनन्तं वीर्य॑सराम्यं॑यस्य॒तथाऽमितो विक्रमः 
पराक्रमो यस्य सतः । एवमतस्तं र्वं धिश्च सुम्यगन्तव॑रिश व्याम्नोपि सुवणैमिव कट- 
ककुण्डरादि स्वकार्य व्याप्य व॒त॑ते ततः सवखरूपोऽप्नि ॥ ४० ॥ 

म० दी०-- यतोऽहं लन्माहात्म्यापरिन्नानादपराधाननस्मकार्ष ततः परमकार- 
णिकं त्वां प्रणम्यापराधक्षमां कारयामीदयाह् द्वाम्याम्- 



[अ ०११ ०४१-२] भ्रीपद्धगवह्रीता | ४९ 

सखात मता प्रप यदुक्त 

ह कृष्ण ह याद्वं ह सखि ॥ 

अजानता महम तवद् 
० (> 

मया प्रमादस्ण्थन वाशप॥ ५१॥ 

त्वं मम सखा समानवया इति मत्वा प्रसतम॑स्वेत्कषख्यापनरूपेणामिमवेन यद्क्तं 
मया तवेदं विश्वरूपं तथा महिमानमेश्वयोतिशयमनानता, पंिङ्गपाठ इमं विश्वहूपा- 
त्मकं महिमानमजानता प्रमादाच्चित्तविक्षेपत्प्रणयेन सहेन वाऽपि किमुक्तमित्याह 
हे कृष्ण हे यादव है सरतेति ॥ ४१ ॥ 

भ्री° टी०--इदानी मगवन्तं क्षमापयति सखेति द्वाभ्याम् । स्वं प्रातः पसे. 
त्येव मत्वा प्रप्मं हठेन तिरस्कारेण युक्त ततषामये त्वामिल्यु्तरेणन्वयः । क तत्, 
हे कृष्ण हे यादव हे सतेति च संधिरार्षः । प्रपभोक्तो हेतुः- तव महिमानमिदं च 
विश्चहपमजानता मया प्रमादास्रणयेन सेहेनापि वा यदुक्तमिति ॥ ४१ ॥ 

य्चावहाप्राथमपृतोऽपि 
विहपश्य्यासनभो जनेषु ॥ 

एकोऽथवाऽप्यच्युत तस्पमक्षं 
ततक्षामये वामहमप्रमेयम् ॥ ४२ ॥ 

म० दी ०-यज्चावहासार्थं परिहाप्य विहारशय्याप्नमोजनेषु विहारः क्रीडा 
ध्यायामो वा । शय्या तृहिकाचयास्तरणविरोषः । आप्तनं ्षिंहाप्तनादि मोजनं वद्रना 
पङ्कावशनं तेषु विषयमूतेषु अपत्कृतोऽपि मया परिभूतोऽपि एकः पखीनिविहाय रहसि 
स्थितो वा त्वम् ] अथवा तत्समक्षं तेषां सखीनां परिहसतां समक्षं वा, ठेऽच्युत 
सवदा निविकार्, तत्सर्व वचनहूपमपत्करणरूपं चापराधनाते क्षामये क्षामयामि 
त्वामप्रमेयमानिन्तयप्रमावमचिन्तयप्रमावेन निर्विकारेण च परमकारुगिकेन भगवता 
त्वन्माहात्म्यानभिनज्ञस्य ममापराधाः क्षन्तव्या इत्यथैः ॥ ४२ ॥ 

श्री° री०-किं च--यन्चेति । हेऽच्युत यच्च परिहापरा्थं क्रीडादिषु तिर 
स्कतोऽसि एक एकलः सखीन्विना रहसि स्थित इत्यथः । "अथवा तत्समश्च तेषां 
परिदहपततां सखीनां समक्षं पुरतोऽपि तत्सवेमपराधजातं त्वामप्रमेयमचिन्लप्रमावं 
कामये क्षमां कारयामि ॥ ४२॥ क 

१ क. च्ल. एकः केवलः । 



३४४ पधुददनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकरतरीकाभ्यां समेता-[ज०११ो०४२-*५] 

पर री०--अचिन्प्रमावतामेव प्रपश्चयति- 

पिताऽपि छोकस्य चराचरस्य 
स्वमस्य पृञ्यश्च गरर्गरीयात्। 

न ततसमोऽस्त्यभ्यपिकः इुतोऽन्यां 
टोकमयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ ४३ ॥ 

अध्य चराचरस्य छोकस्य पिता जनकस्त्वमस्ति पज्यश्वासि सरवश्वरतात् । गुर 
श्वापि शाक्ञेषरे्ा । अतः सवैः प्रकरी रीयान्युरूतसेऽपि । अत एव न त्वत्पमोऽ- 
स्यम्यधिकः कुतोऽन्यो छोकत्रयेऽपि हैऽप्रतिमप्रमावे । यस्य प्तमोऽपि नात्ति द्विती 
यस्य परमेश्वर्यामावात्तस्याषिकोऽन्यः कुतः स्यात्सेथा न संमाव्यत एतरेयर्थः॥४३॥ 

श्री° ठी ०-अचिन्लप्रमावतामेवाऽऽह-- पितेति । न विद्यते प्रतिमोपमा यस्य 
सोऽप्रतिमः । तथाविधः प्रमो यस्य तव हेऽप्रतिमप्रमाव । त्वमस्य चराचरस्य 
कस्य पिता जनकोऽपि । अत एव पूज्यश्च गुरु गुरोरपि मरीयानुरुतरः । अतो 
छोकत्रयेऽपि तत्सम एव तवदन्यो नासि परमेश्वरस्यान्यस्यामावात्, लत्तोऽम्य- 
धिकः पुनः हुतः स्यात् ॥ ४३ ॥ 

म० दी०--य्मदेवम्- 

तस्मासणम्य प्रणिधाय कायं 
प्रपादये खामहमीश्षमीखम् ॥ 

[पितेव पुत्रस्य पखव् सर्य; 

प्रियः {प्रयायाऽहपि देव सोहम् ॥ ४ ॥ 
तस्मात्णम्य नमस्कृ तवा प्रणिधाय प्रकरेण नीने्धत्वा कायं दण्डवद्धमौ पति- 

ति यावत् । प्रसादये त्वामीशमीञ्यं सवैप्तुत्यमहमपराधी । अतो हे देव पितेव 
त रस्यापरापं पखेव सस्यरपराधं प्रियः पतिखि प्रियायाः पतिताया अपराघं ममा- 
पत्राधं त्वं सोद क्षन्तमरपति अनन्यश्चरणत्वान्मम । प्रियायाऽदैपीलयत्रेवश्नव्दछोपः 
शधिश्च च्छन्दसः ॥ ४४ ॥ 

श्री दी०-यसमदेवम्--तस्मादिति । तस्मा्वामीशं जगतः खामिनमीञ्यं 
सुत्यं प्रपादय प्रसादयामि । कर्थं, कायं प्रणिधाय दण्डवननिपालय प्रणभ्य प्रकर्षेण 
नत्वा |, अतस्त्वं ममापराधं सोहुं क्षन्तुमहपि । कस्य क इव पुतरस्यापराधं कृपया 
पिता यथा सहते, सर्युमित्रस्यापराधं सखा निरपापिवन्धुरयथा, प्रियश्च प्रियाया अप- 
राधं तत्पियाथ यथा तद्रत् ॥ ४४॥ 



[अ०११्गो०४५-४६] भ्रीमद्धगवहरीता । २३४५ 

म० टी०--एवमपराधक्षमां प्रार्थ्य पुनः प्रपृपदशेनं विश्यो परंहारेण प्रार्थयते 
द(भ्याम्-- 

(चे 4 ०, „क 

अषहष्टप्रष इषताभस्मपदष् 
वि प्र क 9 मो दिप 

भयन च प्रव्याथत मनाम ॥ 
भ ५, {0 ४५ * 

तद्व म टश्च दव सूप 
[ क) क [खव 

प्र्ठाद् द्वश जमाद्चवास ॥ ५९ ॥ 

कदाऽप्यदृष्टपर्वं पृव॑मदृषठं विशवष्पं दष्ट हृषितो दृष्टोऽसि । तद्विफुतसूपदर्थन- 
जेन भयेन च प्रव्यथितं व्याकृटीक्रृतं मनो मे । अतत्तदेव प्राचीनमेव मम प्राणयेक्ष 
याऽपि प्रियं रूपं मे दशेयहे देव हे देवेश हे जगन्निवाप्र प्रपीद प्राय्रपदरोनष्पं 
पराई मे कुर ॥ ४९ ॥ 

श्री° दी ०--एवं क्षमापयित्वा प्रार्थयते ऽदष्टपर्वमिति द्वाम्यामू--हे देव पर्षम- 
दष्टं तव रूपं दृष्टा हृषितो दृष्टोऽसि । तथा मयेन च मे मनः प्रस्यथितं प्रचितम् । 

तस्मान्मम प्यथानिघत्तये तदेव ख्यं दरौय है देवेश हे जमनिवाप्त प्रघत्ो मव ॥४९॥ 

म दी०-- तदेव सूपं विवृणेति- 
क ^ क ५ क + 

[कर [टन ब्रद्नि चक्रहस्त 
(~ 4 9. ~ „म 

मच्छार्म ता द्रष्टुमह् तथव ॥ 
५ न भजे 

तनव हषण चतुर्ूजन 
+ ~ १ 9 

पह सबाहा भव वश्वमूतं ॥ ९8 ॥ 
कियीरवन्ते गदाबन्तं चक्रहस्तं चै त्वां दरषटुमिच्छाम्यहं तथैवं पूर्ववदेव । अत्तेनैव 

रूपेण चतुभूनेन वपुदेवात्मजत्वेन भव हे इदानीं सहक्तवाहो हे विश्वमू्तं । उपप 
विश्वरूपं पूवरूपेणेव प्रकटो भवेल्यथ॑ः । एतेन प्वेदा चतुमुजादिषटपमनेनेन भगवतो 
रयत इत्युक्तम् ॥ ४६ ॥ 

श्री० दी--तदेव षूपं विरेषयचाह -किसटिनमित्ति । किरीटवन्तं गदीवनतं 
चक्रहस्तं च घ्व द्रष्टुमिच्छामि पूर्वं यथा दृष्टोऽपि तथैव । अतो हे सदखबाहो हं 
विश्वत ददं विश्वह्पं पेद्धत् तेनैव किरीटद्वियुक्तेन चतुभनेन हूपेण म्राऽऽविर्मैव | 

ष्ट 

॥ 

तदनेन शरीङृप्णमर्जनः पूर्वमपि क्ररीटादवियुक्तमेव पयतीति गम्यते । यत पू्मुक्तं 
{वेश्वरूपद्सनं कराटन गद्नि चक्रम च पडयामाति तहहुकरदद्चामव्राचम 
[णकाक 

१८. सा९२क्र,ख.म, घ, इ. च. ज. .चलतात्शं। 
2.1 



३४६ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिहृतरीकाभ्यां समेता - [ज ०११०७४५] 

यद्रा-- एतावन्तं कां ये त्वां किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च सुप्रसन्नमपदयं तमेवेदानीं 
तेनोराश्चि दुर्निरीक्ष्यं पर्यामीत्येवं तत्न वचन्यक्तिरित्यविरोषः ॥ ४६ ॥ 

मर दी ०--एवमनुनेन प्रप्तादितो मयवाधितमनुनमुपलम्योपपटत्य विश्वह्पमू- 
चितेन वचनेन तमाश्वाप्तयंन्चिमिः- 

श्रीभगवानुवाच- 
ड ४ 

मया प्रसेन तवाज्खनेदं 
रूपं परं दशितमास्मयोगात् ॥ 

तेजोमयं विश्वमनन्तमायं 
क क 9 

यन्मे तट्न्यन न दृषटप्वंम् ॥ ५७ ॥ 
हेऽ्नन मा भेषीः । यतो मया प्रसन्नेन त्वदह्िषयकरपातिशयवतेदं विश्वरूपातमकं 

परं श्रेष्ठं ख्पं तव दरहितमात्मयोगादपराषारणान्निजमामर्यात् । परत्वं वृणोति तेनो- 
मयं तेनःप्रचुरं विश्च समस्तमनन्तमायं च यन्मम रूपं त्वदन्येन केनापि न दपर 
पव न दृष्टम् ॥ ४७ ॥ 

भ्री° रीणं प्राथितः सस्तमाश्चाप्तयञ्ओ्रीममवानवाच मयेति तेभिः-हऽ- 
जुन किमिति त्वं विभेषि यतो मया प्र्रच्ेन कृपया तवेदं परमुत्तमं ख्पं दर्शितम्, 
आत्मनो मम योगाद्योगमायापामर्यात् । परत्वमेवाऽऽह तेजोमयं विश्वं किधात्मकम- 
नन्तमा्यं च यन्मम रूपं तदन्येन त्वादशाद्धक्तादन्थेन न पूत दृष्ठं तत् ॥ ४७ ॥ 

मर री०--एतदरषदशंनात्मकमतिदरंमं मत्यां दग्ध्वा कृतार्थे एवासि 
त्वमिल्याह- 

न वेदयज्नाध्ययनेनं दानै- 
नं च क्रियाभिनं तपोमिस्येः॥ 

एवंरूपः शक्य अहं नृखोके 
द्रष्ट खदन्येन दुरपवीर् ॥ %८ ॥ 

वेदानां चतु्णीमपि अध्ययनेरकषरग्रहणसुपेः, तथा मीमांसक्रल्यसूत्रादि द्वारा यज्ञानां 
वेदबोधितकर्मेणामष्ययनैरथविचारख्येवेदयन्ताघ्ययनेः, दनिम्तूटापृरपादिमिः, क्रिया- 
भिरचिहोत्रादिथौतकमेमिः, तपोभिः कृच्छरचान्द्रायणादिभिरुमैः कायेन्धियषोपक्रत्वेन 
दुप्कररेवंरूपोऽहं न शक्यो नृढोके मनुप्यदछोके द्रष्टं त्वदन्येन मदनुग्रहहीनेन हे 
कुरुप्रवीर  शक्योऽहमिति वक्तव्ये विप्गलोपर्छान्दसः | प्रत्येकं नकाराम्यापतो निषे. 
धदाल्याय । न च क्रियामिरियत्र चकारादनक्पाधनान्तरपमचयः ॥ ४८ 



[अ०११०८९-५०] श्रीपद्धगवषद्रीता । - ३५७ 

भरी ° दी ०--एतदशनमतिदु्मं ठन्धवा तं कतार्भोऽपरील्याह-नेति । कदा. 
ध्ययनातिरेकेण यज्ञाध्ययनस्यामावायज्ञशन्देन यज्ञियाः कस्पसूत्राया श्यन्ते । 
वेदानां यज्ञवि्ानां चाध्ययनेरित्यथैः । न च दानेन च त्रियाभिरथचिहो्ादिमिर् चेमे. 
सतपोमिशव्द्रायणादिभिरेवरूपोऽहं त्वदन्येन मनुष्यलोके दष्टं शक्यः । अपि तु स्वमेव 
केवह मत्प्रतदिन दृष्ट कृतार्थोऽपि ॥ ४८॥ 

म० दी°-एवं त्वदनुप्रहाथमाविभूतेन हपेणानेन चेत्तवेद्ेगसताई-- 
५ ध् (य रि 

मातव्यधामा च वमद 
क न [कम ७ 

दी सप् वरमाद्हममदुम् ॥ 

व्यपतभ्ाः प्रतमनाः पुनस्तव 
क, भ @~ ऊ 

तद्व म ह्पमद् प्रपश्य ॥ ४९॥ 
इदं धोरमीदगनेकबाहादियुक्तत्वेन मयंकरं मम रूपं दृष्टवा स्थितस्य ते तव या 

व्यथा मयनिमित्ता पीडा प्ता मा मृत् । तथा मदरुपदशेनेऽपि यो विमढमावो व्यक्ुल- 
चित्तत्वमपरितोषः सोऽपि मा मूत्कि तु व्यपेतमीरपगतमयः प्रोतमनाश्च सन्पुनस्तव 
तदेव चतुभज वापुदेवत्वादिविशिष्टं त्वया सदा पूर्वदृष्टं रूपमिदं विश्वह्पोपप्हारेण 
प्रकरीक्रियमाणं प्रपद्य प्रकर्षेण मयराहिदेन संतोषेण च परय ॥ ४९ ॥ 

श्री टी०-एवमपि चेत्तषेदं घोरं ख्पं दृष्ट भ्यथा भवति तहिं तदेव दपं 
दरयामीव्याह--मा त इति । ईंटगीदशं मदीयं षोरं रूपं दृष्ट ते व्यथा माऽलतु | 
विमूढभावो विमृढत्वं च माऽस्तु । ग्यपगत्तमयः प्रीतमनाश्च सन्पुनस्त्वं तदेवेदं मघ सूपं 
प्रकर्षण पर्य ॥ ४९. ॥ 

सजय उवाच- । 
ज वि म ॥ 

इत्यन वादुद्वस्तथार्क्ता 
# ज ॐ 

स्वके रूप् द्यामा श्रयः ॥ 
५ ९, # 

जरिवात्तचामास च भमन 
~ , + 6. 

भत्वा पुनः साम्यवपएुगहासा ॥ 4० ॥ 
म० दी ०--वामुदेवोऽर्युनमिति प्रगुक्तमुक्तवा यथा पूरवमाषठीत्तथा स्वकं रूपं 

किरीरमकर्ुण्डलगदाचक्रादियुक्तं चतुभनं श्रीवत्कोस्तुमवनमाहापीताम्बरादिशोभितं 
दस्ैयामाप्त मूयः पुनराश्ाप्तयामाप्न च यीतमेनम्नं भूत्वा पुनः पूथवतमोम्यवृर- 
ुरयदारीते महासा परमकारुणिकः सरवेधरः वज्ञ इत्यादिकट्याणगुणाकरः ॥ ९० ॥ 

१ख. ग, ध्. इ, च, छ, स्न, ज. ्रहश । 



४८ पधुसूदनसरसवतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-- [अ०११ो०५१-५३ 

श्री० टी ० एवमुक्त्वा प्राक्तनमेव रूपं दरितवानिति संजय उवाच--ईतींति । 

श्रीवसुदेवोऽभनमेवमुकत्वा यथा पूषैमासीत्तथैव किरीटदियुक्तं चतुभूनं सीय सूपं 
ुनरददयामाप्त । एनमययने मीतमेवं प्रतत्रवपुभूत्वा पुनरप्याश्च्नितवानू । महामा 

विश्वह्पः कृपादरिति वा ॥ ९० ॥ 

प्र० दी०-तता निभयः पन्ू- 

अर्जुन उवाच- 
दं मानुषं रूपं तव स म्यं जनादेन ॥ 
इदानीमस्मि सृतः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥ 4१ ॥ 

इदानी सचेता मयहृतन्यामोहामविनाम्याकुटचित्तः पवृत्तोऽसि तथा प्रकृति 

मयक्रतव्यथारहिसेन खास्थ्यं गतोऽसि । स्पष्टमन्यत् ॥ ९१ ॥ 

भ्री० दी०--ततो निर्भयः सत्तयुन उवाच--दृष्टेति । प्रचेताः प्र्त्नचित्त इदानी 

संवृत्तो जातोऽसि । प्रकृति स्वास्थ्ये च प्रतोऽसि । शेषं स््टम् ॥ ९१ ॥ 

प दी०--स्क्ृतस्यानुहस्यातिद्ठंमलं दशेयंश्तुभिः-- 

श्रीभगवानुवाच- 
£. ?.+ + ~ 

एदुदयामद् स्प दश्वानाप यन्मम ॥ 

देवा अप्यस्य रूपस्य नियं दशंनकाङक्षिणः ॥ ५२ ॥ 
मम यदूपमिदानीं लं दटवानति, हदं विश्वरूपं सुदुशमत्यन्तं द्टमरक्यम् । 

यपो देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं सदा दशीनकादुक्िणो न तु त्वमिव पूर्वं दृष्टवन्तो 
न वारे द्क्वन्तीलमिप्रायः । दशेनाकाङ््षाया नित्यतवोक्तेः ॥ ९२ ॥ 

्री० ठी०--सवङ्ृतस्यानुमहस्यातिदरछमत्वं॑ददयज्धीमगवातुवाच--सुदुदंशे- 
मिति। यन्मम विश्वरूपं लं दृष्टवानपि, इदं पुदुदशेमलन्तं द्रुमहाक्यम् । यते देवा 
अप्यस्य रूपस्य पदा दक्शनगिच्छनिति केवह न पुनरिदं परयन्ति ॥ ९२ ॥ 

म० दी०--कस्मदेा एतद्रूपं न दषव्तो न वा द्रकष्यनि मद्धक्तिशु- 

म्यत्वादित्याह- 
* ५, भ, क 

नाह षैद्नं तपसा न दानन न चञ्यया ॥ 

शक्य एवेविधा दृष्ट दृष्टवानसि मां यथा ॥ ५३ ॥ 
न वेदयज्ञाध्ययनेरित्यादिना गतार्थः छेकः परमदुरमत्वस्यापन।याम्यस्तः ॥९३॥ 

१ कः, ख, नाय पुमरभ्यः । 



[अ०११क्रो ०५८५५] श्रीपद्धगवद्रीता । ` २४९ 

शरी° दी°--तेत्र हेतुः नाहमिति । स्ष्टाथैः ॥ ९३ ॥ 
म० टी०-यदि वेदतपोदानेव्यामिद्रषटमशषक्यस्तवं तई केनोपायेन द्रं रक्योऽ- 

9९ 

सीत आह- 

भक्या लनन्यया शक्य अहमेवविधोऽञन ॥ 
नातं द्रष्टं च त्वेन प्रवेष्टं च परतप ॥ ५४ ॥ 

साधनान्तरग्यावृ्यर्थस्तुराब्दः । भक्लैवानन्यया मदेकनिष्ठया निरतिरायप्रीलेवं- 
विधो दिव्यहूपधरोऽहं ज्ञातुं शक्यः शाखतो हेऽजुन । शक्य अहमिति च्छन्दो 
विपर्गोपः पर्ववत् । न केवलं शाक्तो ज्ञातुं शक्योऽनन्यया क्त्या किं तु तत्तेन 
द्रष्टं च खह्पेण साक्षात्कतुं च शक्यो, वेदान्तवाक्यश्रवणमनननिदिष्याप्तनपरिपाकेण । 
ततश्च खरूपपताक्षात्कारादविद्यातत्का्यनिवृत्तौ तेन प्रवेष्टं च मदूपतयेवाऽऽपुं चाहं 
शक्यो हे परंतप, अज्ञानराचुदमनेऽतिप्वेशयोग्यतां सूचयति ॥ ९४ ॥ 

श्री ° टी ०-- केनोपायेन तरिं त्वं द्रष्टं शाक्य इति तत्राऽऽह-- भक्त्येति । 
अनन्यया मदेकनिष्ठया मक्ला तु एवंभूतो विश्रूपोऽहं तच्छेन परमाथतो ज्ञातु शक्यः 
शाख्लतो दष्टं रतयक्षतः प्रवेष्टं च तादात्म्येन शक्यो नान्येरूपायैः ॥ ९४ ॥ 

श ^, अ 

म० टी ०--अधुना स्कंस्य गीताशा्चस्य प्ारमूतोऽर्थो निश्रेयपतार्थिनामनुष्ठानाय | 
पज्ञीकृत्योच्यते- 

मत्कममपरमो मद्क्तः ङ्खवर्जितः ॥ 
[नवरः सवमृतषु यः स मामोतं पाण्डव ॥ ९4 ॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहश्यां संहितायां वैयासिक्यां 
मीष्मपवैणि श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु बद्यवियायां 

योगराखे श्रीढृष्णाजैनसंवादे विश्वरूपद्- 
दानं नामेकादशोऽध्यायः ॥ 9१ ॥ 

अत एव मत्प्राप्लाशचया मद्धक्तः सवैः प्रकारैमेम मजनपरः । पुत्रादिषु सेहे प्ति 
भ ५ (प 

कथमेवं स्यादिति नेत्याह सङ्गवनितः, बाह्यवस्तुहाशुन्यः । शत्रुषु द्वेषे प्ति कथमेवं 

स्यादिति नेत्याह निर्वैरः सवैमूतेषु अपकारिष्वपि द्वेषगून्यो यः प्त मामेलयमेदेन १31. 



३५० प्धुसृदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिदतदीकाभ्यां समेता- [अ०१क्ो०प५] 
् =, @५ भ 

पाण्डव । अयमर्थस््वया ज्ञातुमिष्टो मयोपदिष्ठो नातः परं किंचित्कर्तव्यमस्ती- 
त्थैः ॥ ९९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहप्परिवाजकाचायश्रीविेश्वरपरस्वतीपादरिप्यश्रीमधरुपूदन- 
परखतीविरवितायां श्रीमद्धगवद्वीतागृढार्थदीपिकायां विश्वरूप- 

दशननिरूपणं नामैकादशोऽध्यायः ॥ ११ ॥ 

भरी दी ०--अतः पर्वशाखपारं परमं रहस्यं गुषित्याह-म्कमंकृदिति । 
मदर्थं कर्मं करोतीति मत्कर्मकृत्, अहमेव परमः पुरुषार्थो यस्य सः, ममेव मक्तिमा- 
्रितः, पृत्रादिषु सङ्गवनितो निर सवेमूतेषु । एवेमूतो यः सरमां प्राोति नान्य 
इति ॥ ९९ ॥ 

देवैरपि सुदर्दशं तपोयन्नादिकोरिमिः । 
मक्ताय भगवानेवं विश्वषपमदरंयत् ॥ १ ॥ 

इति श्रीपुगोधिन्यां रीकायां श्रीधरस्वामिविरचितायां विश्वह्- 
पदन नमिकादशोऽध्यायः | ११ ॥ 

अथ द्वादशोऽध्यायः | 

म० दी०-पृवाध्यायाने- 
^“ मत्कमंङ्ृन्मत्परमो मद्धक्तः सङ्कवर्नितः | 

निरः सवैमूतेपु यः स॒ समति परण्डव » 
इत्युक्तम् । तत्र मच्छन्दार्थे पदेहः किं निराकारमेव सभैचरूपं॑वस्तु मच्छब्दे- 

नोक्तं मगवता किं वा प्ताकारमिति । उभयत्रापि प्रयोगदसनात्। 
` ^ वहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते । 

वापुदेवः सर्वमिति स्र महात्मा सुदुर्मः » 
इत्याश निराकारं वतु व्यपदिषट, विश्वरूपदशनानन्तरं च- 

« नाहं वेदने तप्ता न दानेन न चेज्यया | 
शक्य एवंविधो द्रष्टं दृष्टवानपि मां यथा ” 

इति साकारं वस्तु । उभयोश्च मगवदुपदेशयोरधिकारिमिदेनैव व्यवस्थया भवितव्य- 
मन्यथा विरोधात् | तत्रैवं सति मया मुमुक्षुणा क निराकारमेव वस्तु चिन्तनीयं फर वा 
सकारमिति स्वाधिकारनिश्वयाय परगणनिगुंणविययोरविरोषवुमुत्पतया-- 
ष 

१, तः, मद्िमुखेषु पुः । २ ज, यः पुमान्स मां। । - सि सि - 



[अ०१२्को०१-२] श्रीमद्धगवद्रीता । ३९१ 
४ 

असन उवाच- 

एवं सततयुक्ता ये मक्तास्वां पर्थृपापते ॥ 
ये चाप्यक्षरमनव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥ १॥ 

एवं मत्वमकृदित्या्यननतयेक्तप्रकरेण सततयुक्ता नैरनत्यैणं मगवत्कर्मार साव 
धानतया प्रवृत्ता भक्ताः प्ाकारवस्वेककरणाः सन्तस्त्वमेवंविधं साकारं ये परयुपा- 
सते पततं चिन्तयन्ति । ये चापि पवतो दिरक्तास्त्यक्तसवेकर्माणोऽक्षरं न क्षरलश्चुते 
वेतयक्षरम् “ एदे तदक्षरं गामि ब्राह्मणा अभिवदन्दस्थूढमनण्वह्मदीर्म् ” 
इत्यादिश्ुतिप्रतिषिद्धपर्वोपाधि निर्गुणं ब्रह्म । अत एवाग्यक्तं सैकरणागोचरं निरा- 
कारं त्वां पर्युपापते तेषामुमयेषां मध्ये के योगवित्तमा अतिक्षयेन योगविदः, योगं 
समपि विन्दन्ति विदन्तीति वा योगविद् उमयेऽपि । तेषां मध्येके श्रेष्ठा योगिनः 
केषां जानं मयाऽनुप्तरणीयमित्यथः ॥ १ ॥ 

श्री> दी०- नि्णोपप्तनस्थैवं सगुणोपाप्तनस्य च । 
भ्रयः कतरदिवयेवं निर्णत द्वादसोचमः ॥ 

पवीध्यायानते मत्करमङनमसपरम इत्येवं मक्तिनिष्टस्य श्रष्ठतमुक्तम् । कोन्तेय प्रति- 
जानीहीत्यादिना च तत्न तत्र तस्येव श्रेष्ठत्वं कवीणितम् । तथा ^ तेषां ज्ञानी नि्ययुक्त 
एकमक्तिषिरिष्यते ” इत्यादिना “‹ सव ज्ञानेनैव धृजिनं पतरिष्यत्ि ”” इत्यादिना 
च ज्ञाननिष्ठस्य श्रष्ठत्वमुक्तम्। एवमुमयोः गरष्ठयेऽपि विरेषनिन्ञाप्तया भगवन्तं प्रल्यञुन 
उवाच-एवपरिति । एवं सर्वकमार्पणादिना सततं युक्ताप्त्वनिष्ठाः सन्तो ये 
मक्ताप््वां विश्वरूपं सवैज्ञं सवेशक्ति पयुपापतते ध्यायन्ति । ये चाप्यक्षरं बरह्यग्यक्तं 
निरविशेषमुपापते तेषामुमयेषां मध्येऽतिशयेन के योगविदः श्रेष्ठा इत्यथः ॥ १ ॥ 

म० टी ०-तत्न प्वंज्ञो मगवान्जुनस्य सगुणविच्यायामेवाधिकारं परयंसं प्रति 
तां विधास्यति यथाधिकारं तारतस्योपतानि च साधनानि । अतः प्रथमं पाकारत्र- 
द्वियं प्ररोचयितुं स्तुबन्प्रथमाः प्रेष्ठा इत्युत्तरम्- 

श्रीमगरवानुवाच- 
मय्यावेश्य मनो ये मां नियुक्ता उपाप्तते ॥ 

ऋ 9 क ऋण 

श्रद्धया परयापतास्तं म युक्ततमा मताः ॥ २॥ 
मयि भगवति वासुदेवे परमेश्वरे सगुणे ब्रह्मणि मन अवेर्यानन्यशरणतया निर्- 

विदायप्रियतया च प्रवेदय हिङ्रङ्ग इव जतु तन्मयं कृता ये मां स्वयेगेश्वराणा- 
मीश्वरं सर्वज्ञं समस्तकल्याणगुणनिख्यं साकारं नित्ययुक्ताः सततायुक्ताः श्रद्धया 
परया प्रङृष्टया प्ता्तिक्योपेताः सन्त उपाप्तते सद्धा चिन्तयन्ति ते युक्ततमा मे मम 



३५२ मधुपदनसरस्वतीश्रीधरसामिकृतदीकम्यां समेता-[अ०१्घरे०२] 

मता अभिप्रेताः। ते हि सदा मदापक्तयित्ततया मामेव विषयान्तरविमताधिन्तयन्तोऽ- 

हेाराञाण्यतिवाहयनिति । अतस्त एव युक्ततमा मता अभिमताः ॥ २ ॥ 

श्री० टी०--तत्र प्रथमाः श्रष्ठा इत्युत्तरं श्रीमगवानुवराच-- मयीति । मयि परे- 
श्रे पवज्त्वादिगृणविरिष्टे मन अविस्यकाग्रं कृत्वा नित्ययुक्ता मदथकमानुष्ठानादिना 
मविष्ठाः सन्तः प्रेष्ठा श्रद्धया युक्ता ये मामाराघयन्ति ते युक्ततमा मता ममा- 
मिमताः ॥ २॥ 

म० दी०~ निगुणत्रहमतिद्ेश्षया पगुणव्रहमविदां कोऽतिरयो येन त एव युक्त- 
तमास्तवाभिमता इत्यपेक्षायां तमतिरायं वु ताजेरूपकातिगृणव्रहमविदः प्रस्तोति 
द्ाम्याम्- 

प त्वक्तुरमानदरयमव्यर पृदुपाप्रत ॥ 
ट # + ध # घ्र दे 

प्वनेधरमाचन्त्य च् दटस्थमचट् धुवम् ॥६॥ 

येऽ्षरं मामुपापते तेऽपि मामेव प्राम्ुवन्तीति द्वितीयगतेनान्वयः । पूर्वेभ्यो वैलक्ष- 
प्यद्यातनाय तुशब्दः । अक्षरं निर्विषं ब्रह्म वाचक्तवीवराह्मणे प्रततिद्धं तप्य समप 

($ ५५ 9५ 

य पक्त विदेपणानि । अनिद्य शब्देन व्यपदेष्टुमराक्यं यतोऽज्यक्तं शब्दपरवृत्ति- 
निमित्तेनातिगुणक्रियासवन्पे रहितम् । जातिं गणं क्रियां प्वन्धं वा द्वारीकृत्य 
शव्दप्रवृत्तनिर्विरेपे प्रतरत्ययोगात् । कृतो नाल्यादिराहिल्यमत आह सर्वत्रगं प 
व्यापि प्वकारणम् । अतो जात्यादिशन्यं परिच्छिन्नस्य कायस्येव जात्याद्वियोगद- 
शनात् आकाराद्रीनामपि कायत्वाम्युपगमाचच । अत एवाचिन्त्ये श्व्टवृत्तेखि 
मनेोवृ्तेरपि न विषयः, तस्या अपि परिच्छिन्नत्रिषयत्वात् | “ यतो वाचो निवर्तने । 
अप्राप्य मन्ता पह “ इति तेः । तहि कर्थं “तं स्वोपनिषदं परुषं प्रच्छामि 
इति ““ दयते त्वस्यया बुद्धया "› इति च श्रतिः । ““ शा्लयानित्वात् " इति पं 
च । उच्यत, अविद्याकल्पितप्तवन्धेन शञ्दनन्यायां वृद्धिवरत्तौ चरमायां प्रमान- 
न्दवोधह्पे शुद्धे वस्तुनि प्रतिविम्वितेऽविद्यातत्काययोः कसितयोतिवृस्यपपत्तेरुपचा- 
रण विपयत्वामिधानात् । अतस्तत्र कलिपितमविचापरबन्धं प्रतिपादयितुमाह--कृटस्थं, 

निमथ्यामृतं स्तलतया प्रतीयते तत्कटमिति छेोकैर्च्यते । यथा कंटकार्पापणः कट. 
साक्षत्वमिल्यादे। । अत्तानमपि मायास्यं सह॒ का॑प्रपञ्चन मिथ्यामतमपि शोकिकै 
सत्यतया प्रतीयमानं कूट ता्मन्नाध्यािकेन सेत्न्धेनाधिष्ठानतया तिष्ठतीति कृरस्थम- 
ज्ञानतत्कायषिष्ठानमिलथैः । एतेन सर्वीनुपपत्तिपरिहारः कृतः । अत एवं प्रवि 
काराणामविद्याकलितत्वात्तरधिषठानं पाक्षिचेतन्यं निर्मिकरारमित्याह--अचलं, चलनं 
विकार; । अचरत्वदेव घुवमपरिणामि निचयम् । एतादश जुद्धं तरह मां पयुपाप्तते 



[अ० १२ ° *-५] भ्रीपद्धगबट्यीता । ३५३ 

श्रवणेन प्रमाणगतामप्तमावनामपोद्य मननेन च प्रमेयगतामनन्तरं विपरीतमावनानिवृ- 
तये ध्यायन्ति विजातीयप्र्यतिरस्करेण तैरधारावदविच्छित्रपतमानप्र्ययप्रबाहेण 
निदिभ्याप्ननसंज्ञकेन ध्यानेन विषयी कर्वन्तीलथः ॥ ६ ॥ 

प० री०-कथं पुनविषयेन्दरिथप्ंयोगे सति विनातीयप्र्यतिरस्कारोऽत आह-- 

संनियम्येद्धियग्रामं सर्व्रपतमउदयः ॥ 
ते प्राप्नवन्ति मामेव सवभूतहिते रताः ॥ ९ ॥ 

संनियम्य खविषयेम्य उपप्रहयेन्द्ियमरामं करणपतमुदायम् । एतेन शमदमारि- 
पेपतिरुक्ता । विषयमोगवास्ननायां सलयां कुत इन्द्रियाणां ततो निवृत्ति्त्राऽऽह-- 
सवत्र विषये समा तुस्या हषविषादाम्यां रागदवेषाम्यां च रहिता मिषा पम्यम््ननिन 
तत्कारणस्याज्ञानस्यापनीततवादिषयेषु दोषदशनाम्यापतेन सप्रहाया निरप्ननाच ते सथै्र- 

समबुद्धयः । एतेन वक्ीकारपंन्ता वैराग्यमुक्तम् । अत एव स्ैत्ाऽऽत्मदृध्या हिंमाका- 
रण्द्ेपरहितत्वात्सवैमूतहिते रताः “अभयं प्ैमूतेम्यो मत्तः खाहा" इति मन्रेण द्त्तप्- 
वेमूतामयदक्षिणाः छृतपर॑न्याप्ना इति यावत् । “ अमयं सर्भूतेम्यो दत्ता सैन्याप्तमाच- 
रेत् ” इति स्मैतेः । एवंविधाः पवैपताधनपंपन्ाः सन्तः खयं ब्रह्मभूता नितिचिकित्पेन 
पाक्षात्करेण प््वप्राधनफटमूतेन मामक्षरं बरहयव ते प्रप्नुवन्ति, पुवेमपि महूपा एव 
सन्पोऽवियानिवृ्या मूपा एव तिष्ठनतीलर्थः । « वरहैव सन्ब्रह्माप्येति" “ब्रह वेद 
ब्रहेव मवति ”” इत्यादिश्ुतिभ्यः । इहापि च ज्ञानी तवातमेव मे मतमित्युक्तम् ॥ ४ ॥ 

श्री° दी०--तहीतरे किं न श्रेष्ठा इत्यत आह ये तिति द्वाम्याम्-ये 
त्वक्षरं पथुपाप्तते ध्यायन तेऽपि ममिव प्ाप्मुवन्तीति दवयोरवयः । अक्षरस्य ठक्षण- 

मरनिदैरयमिलयादि । अनिरदयं शब्देन निरदुमराक्यम् । यतोऽग्यक्तं छपादिहीनम् । 
सवैत्रगं सवभ्यापि । अव्यक्तवदिवाचिनतय, कूटस्थं कट मायप्रपश्चेऽधिष्ठनलेन सि- 
तम् । चहं वृद्यादिरहितम् । अत एव धुत नित्यम् । स्पष्टमन्यत् ॥ ३॥ ४ ॥ 

मण दी०-इदानीमेतेम्यः पूर्वेषामतिरायं दशेयन्राह-- 
अ क कः क. 

दशाअवकतरस्तषामन्यक्ताप्कचतपाम् ॥ 
^ ® ९५ ® क (कन त 

जन्यक्ता {ह गरतिडुःख दहवाद्रह्वाप्यत् ॥ 4 ॥ 
पुवेषामपि विषयेभ्य आहृत्य प्गुणे ब्रह्मणि मनअविदे पतते तत्कर्मपरायणत्वे च ` 

परश्दधेयेतत्वे च छेशोऽधिको भवत्येव । किं तु अग्यक्ताप्तक्तचेतपरं निर्णन्रह्चिन्त्- 
नपराणां तेषा पूर्वौक्तपाधनवतां ढश आयाप्तोऽधिकतरोऽतिरयेनाधिकः । अत्र खय- 

१क्ष. श्सं्तेवै! रग. ज.श्रतेः। ३घ.ग.घ्.ड.व. छ. ज. क्ष, 'रद्दयदाब्देन ज्यप. 
दष्ट! *ख.ग.ङ्घ, ज. वेरयसः। 

॥॥ ५ 



३५४ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ ०१२ ०६ 

मेव हेतमाह मगवान्--अव्यक्ता हि गतिः, हि यस्मादक्षरात्मक गन्तन्यं फटमृतं ब्रह्म 

द्ःसं यथा स्यात्तथा कृच्छेण देहवद्धरदैहमानिभिरवाप्यते । सवेकमपन्यापतं कृतवा गर 
मपपतत्य वेदान्तवाक्यानां तेन तेन विचरण तत्तद्भमनिराकरणे महान्प्रयाप्ः प्रयक्षपि- 
दत्तः हेशोऽधिकतरस्तेषामित्युक्तम् । यदप्येकमेव फलं तथाऽपि ये दुष्करेणोपायेन 
प्राप्नवन्ति तदपेक्षया सकेरणोपायेन प्राप्तवन्तो भवन्ति श्रेष्ठा इलमिप्रायः ॥ ९ ॥ 

श्री० टी०-नन् च तेऽपि चेत्ामेव प्राप्नृवनित तहीतेषां युक्ततमत्वं कत इत्य- 
पेक्षायां केश ङ्केशकतं विशेषमाह श इति विभिः--अभ्यक्ते निविरेषेऽक्षर आरक्त 
चेतो येषां तेषां छरोऽधिकतरः । हि यस्मादव्यक्त विषया गतिर्निष्ठा देहामिमानिमि- 
ईःखं यथा मवत्येवमवाप्यते । देहामिमानिनां निलयं परल्यकप्रबणत्वस्य दुधेटत्वादिति 
भावः ॥ ९॥ 

प° दी०-- ननु फठेक्ये इशासपत्वाधिक्याम्यमुत्कषनिक्ौँ स्यातां, तदेव तु 
नास्ति, निगणन्रहमविदां हि फटमविद्यातत्का्ैनिवृत्या निरविरोपपरमानन्दनोधत्रह्मर- 
पता, सगुणत्रहक्िदां तधिष्ठानप्रमाया अमविनावि्यानिवृत््यमावदेशव्विरोपः कात्र 
हमोकगतानां फम् । अतः फटाधिक्याथमायाप्ताधिक्यं न न्युनतामापादयतीति चेत्, 
न, सगुणोपाप्तनया निरस्तप्वेप्रतिबन्धानां विना गुरूपदेशं विना च श्रवणमनननिदि 
ध्याप्तनादाघृजतषठेडां खयमाविभूतेन वेदान्तवाक्येनेश्प्रसादप्तहकृतेन तत््वज्ञानोदयाई 
वि्यातत्कार्यनिवृच्या व्रहमरोक एवैश्वयमोगान्ते निगणनरहयविद्याफटपरमकैवल्योपपततेः 
“प॒ एतस्माञ्जीवघनात्परात्रं पुरिशयं पुरुषभीक्षते, इति श्रतेः स प्राप्तहिरण्यगशर्यो 
मोगान्त एतस्माज्नीवघनात्सवंजीवप्तम्िरूपात्परच्छषठद्धिरण्यमरमात्परं विरक्षणं श्रेष्ठं 
च पुरिियं ख्दयगुहानिविष्ठं पुरषं पूणं प्र्यगभिन्नमद्धितीयं परमात्मानमीक्षते स्वय- 
माविभूतेन वेदानतप्रमाणेन साक्षात्करोति, तावता च मुक्तो मवपील्थः | तथा च 
विनाऽपि प्रागुक्ङ्ेशेन सगुणत्रहमविदामीदवरपर्ादेन निगुरत्रहमवियाफव्प्र्तिरिती- 
ममथेमाह द्वाम्याम्- 

ये ठ पर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ॥ 
क म, कि # ६ 

अनन्यनव यागरन मा भ्यायन्तं उपासत ॥ 8 ॥ 
तुराव्द उक्तारङ्कानिषृत्तयथेः | ये सणि कर्माणि मयि सन्यस्य सगणे वापुेव 

समप्यं मत्परा अहं भगवान्वासुदेव एव परः प्रकृष्टः प्रीतिविषयो येषां ते तथा सन्तोऽ. 
नन्येनेव यागेन न विद्यते मां भगवन्तं मुक्त्वाऽन्यदाहम्बने यस्य तादृशेनैव योगेन 

.समाधिनेकान्तमक्तियोमापरनास्ना मां मगवन्तं वासुदरेवं सकरपौन्दथप्तारनिधानमान- 
नदधनविग्रहं द्विभुजं चतुभूनं वा ॒समस्तजनमनेमेहिनीं म्रीमतिमनेोहरैः सप्तमि 
सवरेरापूरथम्तं बा दरकमल्कौमोदकीरथाङ्गपङ्गिपाणिप्वं वा नाप्तिहराधवादिरूपं ग 



[भ०१२्भे०५-<] श्रीपद्धगवद्रीता । ३५९ 
कि (नि [च यथादरितविश्वषूपं वा ध्यायन्तश्चिन्तयन्त उपापतते पतमानाकारमविच्छित्रं चित्तवृत्ति. 

प्रवाहं तन्वते पमीपवर्तितयाऽऽपतते तिष्ठन्ति वा ॥ ६ ॥ 
श्री दी-मद्धक्तानां तु मद्पप्तादादनायापतत एव पिद्धि्मनतीलयाह ये तिति 

द्ाभ्याम्-पायि परमेश्वरे सर्वाणि कर्मणि संन्यस्य परमप्यं मत्परा मृत्वा मां ध्याय- 
न्तोऽनन्येन न विद्यतेऽन्यो मजनीयो यक्षिस्तनैवेकान्तमक्तियोगेनोपाप्त इत्यथः ॥ ६॥ 

तेषामहं समुदा मद्युप्पारसागरराप्र ॥ 
[क्य [क्य 9 क (कद ४ 

भवामि नवचरस्पाथ मस्वावारतचतप्ाम् ॥ ७॥ 
म० दी०-तेषां मथ्यविरितचेतपतां मयि यथाक्त अवेशितमेकाय्रतया प्रवेरितं 

चेतो येत्तेषामहं सततोपापितो मगवन्मत्युपतसारपागरन्मत्युयुक्तो यः पंप्तारो मिथ्या- 
ञानतत्कायप्रपच्चः स एव सागर इव द्श्तरस्तस्मात्पमुद्धता सम्यगनायापतिनोदर्ध्व 
सवेवाधावधिमते शद्धे ब्रह्मणि धता धारयिता ज्ञानाव्टम्मदानेन मवमि नचिरास्षि- 
परमेव तसिननेव जन्मनि, हे पर्थेति संबोधनमाश्वप्ाथम् ॥ ७ ॥ 

श्री टी ०-तेषामिति । एवं मयि अविदितं चेतो येषां मुप्युयुक्तातपपार- 
पागरादहं पतम्यगुद्धतीऽचिरेणेव मवामि ॥ ७॥ | 

प° दी ०--तदेवमियत प्रबन्धेन सगुणोपासना स्तुतवेदानीं विषत्ते- 

मय्येव मन अध मपि बुर निवेशय ॥ 
निवपिष्यपि मय्येव जत उध्वं न संशयः ॥ ८ ॥ 

म्येव सगुणे ब्रह्मणि मनः संकस्पविकल्पात्मकमाधत्छ स्थापय सवी मनोद्सी- 
मद्विषया एव कुर् । एवकारानुपङ्धेण मय्येव बद्धिमध्यवप्तायरक्षणां निवेराय, सवा 
ुदधवृत्तीम॑द्विषय। एव कुर, विषयन्तरपरि्गेन प्वैदा मां चिन्तयेलथैः । ततः 
किं स्यादिलयत आह-निवपिप्यपि निवत्स्यति छन्धज्ञानः सन्मद्त्मना मय्येव शुद्ध 
ब्ह्मण्येवात उर्ममेतदेहान्ते न संयो नात्र प्रतिबन्धराङ्का कतैव्येत्यथेः । एव 
जत उध्वैमिलत्र संभ्यमावः छोकप्रणा्ः ॥ ८ ॥ 

श्री० दी०-- यस्मादेवं तस्मात--मय्येवोति । मय्येव संकस्पविकलपातमकं 
मन आधत्स स्थिरी कर । बद्धिमपि अध्यवप्तायात्मिकां मय्येव प्रवेशाय । एवं 
कुवन्मत्प्रपादेन छन्धन्नानः सत्त ऊर्वं देहान्ते मय्थेव निवृप्तिष्यप्चि निवत्स्यति 

मदात्मना वाप्रं करिष्यति । नात्र संशयः । तथाच श्रुतिः-“दहान्ते देवः पर् ब्रह्म 

तारकं व्याचष्टे इति ॥ ८ ॥ 

१ क. "नीं साधनातिरेकं वि । २क.ख.ग.घध. ज, न्ष, वुद्धि मढमव ।३ क. ज. 

देवस्तारकं परब्रह्म व्या । ख, देवस्तारकं परं ब्रह्म न्याः । | 



३५६ मधुप्रदनसरस्वतींशरीधरस्वामिषरतटीकाभ्यां समेता-[अ०१्शे०९-११] 

म० टी०--दृदामीं सगुणव्रहमध्यानाशक्तानामशक्तितारतम्येन प्रथमं प्रतिमादौ 
बाह्ये मगवद्यानाम्यापतरलदरक्तौ मागवतधमीनुष्ठानं तदशक्तौ स्वेकर्मफट्ययाग इति 
्रीणि साधनानि तिभिः छकेविषत्ते- 

८, + ~ ® _ (@ 

अथु चत्त समाघतु न शक्रषि माय स्थरम् ॥ 
न व 

भभ्याप्तयागरन तता मामच्छाऽभ्प्तु पननय ॥ ९॥ 

अथ पक्षान्तरे स्थिरं यथा स्यात्तथा चित्तं समाधातुं स्थापयितुं मयि न शक्रोषि 
चेत्तत एकस्मिन्प्रतिमादावाडम्बने स्वेतः समाद्त्य चेततः पुनः पनः स्थापनम- 
भ्यापरसतत्पवको योगः स्माधिसतेनाम्याप्तयोगेन मामाघ्रमिच्छ यतस्व हे धनंजय 
बह्शात्रञ्चित्वा धनमाद्तवानति राजपुयाद्यथमेक मनः श्चं जित्वा त्वत्नानधन- 
माहरिप्यप्ीति न तवाऽऽश्वयमिति सोधनाथः ॥ ९ ॥ 

श्री० स०--अचाक्षक्तं प्रति सुगमोपायमाह--अथेति । स्थिरं यथा भवत्येवं 
मयि चित्तं धारयितं यदि श्क्तो न मवि त्रहिं विक्षिप्तं चित्तं पनः पनः प्रलयाद्टत्य 

ममानुस्मरणलक्षणो योऽम्याप्तयोगस्तेन मां प्रपठमिच्छ प्रयत्नं कुर् ॥ ९ ॥ 
प हि ह (क क भ 

अभ्यासंऽप्यसमथाजप्नं मक्कर्मपरमा मव ॥ 
त् क £ ¢. 0, (कप 

मद्थमपं कर्माणं इवान्पादमवाप्स्यासं ॥ १०॥ 

म० दी०--मतपरीणनार्थं कमे मत्कर्म श्रवणकीतेनारिमागवतधमंसतत्परमस्तदेक- 
निष्ठो मव | अभ्यापतापरामध्य मदर्थं मागवतधर्मषज्तकानि कर्माण्यपि कुरवन्सिदधि ्रल- 
मावरुक्षणां पच्वह्दधिज्ञानोत्पत्िद्ारेणावाप्स्यापति ॥ १० ॥ 

श्री ° दै०-यदि पनः- अभ्यास इत्ति 1 अभ्यापतेऽपि यद्यशक्तोऽपनि तर 
मतप्ीत्यथोनि यानि करमणि एकाद्द्युपवासवतचर्यानामपतकीषैनादीनि तदनुष्ठाने परमे 
यस्य तादृशो मव । एवं मृतानि कर्माण्यपि मदर्थं कुवनमोक्षं प्राप्स्यति | १० ॥ 

अ्थतद्प्यरक्त अत्र 8 मदयागमानतः । 

स॒वकमफटयाग ततः दर यतात्मवान् ॥ 93 ॥ 
० र०-अथ बहिवपयाकृषचतेस्त्वादेतन्मत्कमपरत्वमापे कतु न राक्तोपि 

ततो मयाग मद्करारणत्वमाश्चतां मयि मवैकम॑सतमपण मद्योगस्तं उाऽऽध्रितः सन्य- 

त्मवान्यतः सयतप्तवन्धिय आत्मवान्विविकी च सन्पर्वकमेफटल्यागं करु फलाभि- 
संधि त्यनेल्यथः ॥ ११ ॥ 

१ ज्ञ. पुनरभ्यासेऽप्यसमथस्तार मदर्थं कमीणि कृवियाद- अ" 1 



[अ०१२गो ०१२] श्रीमद्धगवद्धीता । ३५७ 

श्री ° टी ०-अलयन्तं भगवद्धमपरिनिष्ठायामशषक्तस्य पक्षान्तरमाह-- अथेतद- 
पीति । यदेतदपि कतुमक्षक्तोऽति तर्हि मोग मदेकश्चरणत्वमाधितः सन्पर्वेषां दष्ट 
योनामावद्यकानां चाधिहोतरादिकर्मणां फलानि नियतचित्तो मूत्वा परित्यज । एत- 
दुक्तं भवति-मया तावदीशवराज्ञया यथाशक्ति क्मीणि कतैव्यानि फं पुनदैष्टमद््टं 
वा परमेश्वराधीनमिघ्येवं मयि मारमारोप्य फलाप्तक्तिं परित्यज्य वर्तमानो मत्पपादेन 
कृताथ भविष्यसीति ॥ ११ ॥ 

म० दी०-इदानीमतेव साधनविधानपयवपतानारिमं सर्वकर्मफलत्यागं सोति- 
क ॐ ® श 

शया [ह ज्ञानमस्याप्ान्त्नानाद्यनिं वबरिध्यत ॥ 

ध्यानक्वर्मफरुयागस्यागाच्छानिरनन्तरम् ॥ १२॥ 
रयः प्रशस्यतरं हि एव ज्ञानं श्ब्दयुक्तिम्यामात्मनिश्वयोऽम्याप्ताज्जानारथश्रवणा- 

स्याप्तात्, ज्ञानाच्छरवणमननपरिनिष्पन्नादपि ध्यानं निदिष्याप्ननप्ज्ञं विशिष्यतेऽतिश- 
यितं भवति पताक्षात्काराव्यवहितहेतुत्वात् । तदेवं सवेप्राधनश्रषठं ध्यानं ततोऽप्यतिश- 
यितत्वेना्ञकृतः क्फरत्यागः स्तयते ध्यानाककर्मैफटत्यागो विशिष्यत इयनुषन्यते । 
त्यागाियतचित्तेन पुंसा छृतात्परवकर्मफरलयागच्छानिरूपशयमः सहेतुकध्य पंप्ारस्या- 
नन्तरमन्यवधानेन न तु काठान्तरमपेक्षते । अत्र - 

^ यदा सव प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हदि स्थिताः । 
त, र््ोऽमतो मवत ह्म समश + _ 

इदयादिश्रातषु प्रनहाति यदा कामान्प्वनिल्यादिप्थितप्र्तरक्षणेषु च सवेकामत्या- 
गस्यामतत्वप्ताधनत्वमवगतं, कर्मफलानि च कामासत्यागोऽपि कामत्यागत्वपतामान्या- 
त्वैकामत्यागफटेन स्तयते । यथाऽगस्येन ब्राह्मणेन समुद्रः पीत इति, यथा वा जाम- 
द्म्येन ब्राह्मणेन निश्ष्रा प्रथिवी करेति बाह्मणत्व्तामान्यादिदानीतना अपि ब्राह्मणा 
अपरिमियपराक्रमत्वेन स्तृयन्ते तद्वत् ॥ १६ ॥ 

श्री० ठीर--तमिमं फटत्यागं सोति-भ्रेयो दीति । सम्य्नानरहितादम्या- 
पाद्यक्तिपहितोपदेशपूवैकं ज्ञानं श्रेष्ठम् । तस्मादपि ततपूवैकं ध्यानं वरिष्ठं “ततस्तु तं 
परयति निष्कं ध्यायमानः" इति श्रतेः । तस्मादपि उक्तरक्षणः कमेफटत्यागः शरेष्ठः | 
तप्मदिवमूतात्कमफरत्यागात्कर्मसु तत्फषेषु चाऽऽपक्तिनिवृत्या मल्पादेन च समन- 
न्तरमेव संप्ारशाम्तिभेवति ॥ १२ ॥ 

प्र टी०-तदेवं मन्दमधिकारिणं प्र्यतिदष्करत्वेनाक्षरोपाप्नननिन्दया सुकरं 
सगुणोपाप्तनं विधायाशक्तितारतम्थानुवादेनान्यान्यपि साधनानि विदधौ मगवान्वासु- 
देवः कथं तु नाम प्मैपरतिबन्धरहितः पत्रुत्तमाधिकारितया फटमूतायामक्षरविद्यायामव- 
तेदियमिप्रायेण साधनविधानस्य फटाथेतवात् । तदुक्तम्- 



३५८ मधुसूदनसरसतीश्रीपरस्वामिकृतयीकाभ्यां समेता--[अ० भरो ०१३२-१] 

८ निविरोषं परं ब्रह्य साक्चात्कतैमनीश्वराः । 
ये मन्दासतेऽनुकम्प्यन्ते सविरोषनिरूपणेः ॥ 
वशीकृते मनस्येषां सगुणरह्यशीदनात् । 
तदेवाऽऽविवेत्साक्षादपेतोपाधिकस्पनम् ” इति ॥ 

मगवता पतञ्ञखिना चोक्त-“ समाधिपिद्धिरीश्वरप्रणिषानात् इति । “८ ततः 

प्र्यक्चेतनाधिगमेोऽप्यन्तरायामावश्च ” इति च । तत इतीश्वरप्रणिधानादिचर्थः । 
तदेवमक्षरोपाप्ननिन्दा रगुणोपाप्तनस्तुतये न तु हेयतया, उदितहोमविधावनुरतहोम- 
निन्दावत्, “ न हि निन्दा निन्वं निन्दितुं प्रवौतेऽपि तु विषेयं स्तोतम् ” इति 
न्यायात् । तस्मादक्षरोपास्तका एव परमाथतो योगवित्तमाः । 

^ प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यथमहं स च मम प्रियः। 
उदाराः सवं एवैते ज्ञानी त्वामेव मे मतम् " 

इत्यादिना पुनः पुनः प्रशस्ततमतयोक्तास्तेषामेव ज्ञानं धरमैनातं चानुप्रणीयमधि- 
कारमाप्ताय त्वयेदयजनं बुबोधयिषुः परमहितेषी मगवानमेददिनः कतकृत्यानक्षरोपा- 
सकन्प्रसोति सप्तमिः- 

उद्ेष्टा सर्वभूतानां मतरः करुण एव च ॥ 
~ ९) क, (> + [क 

निममां निरहकारः समदुःखपुखः क्षमां ॥ १३ ॥ 
पर्वाणि मृतान्यात्मतलेन पदयन्नातमनो दुःखहेतावपि प्रतिकृतरुद्धयमावाच द्वेष्टा 

सवेभूतानां किं तु नेत्रो मेत्री जिरता तद्वान् । यतः करुणः करुणा दुकितेषु दया 
तदवन्प्वमृतामयदाता परमहं्तपरिानक इत्यर्थः । निर्ममो देहेऽपे ममेतिप्रल्ययर- 
हित; । निरहंकारो वत्तखाध्यायादिकृताहंकारानिप्कन्तः । द्वेषरागयोरप्रवतकत्वेन 
समे दुःखमुखे य्य सः | अत एव क्षमी, आक्रोश्चनताडनादिनाऽपि न विक्रियामा- 
पद्यत ॥ १६ ॥ 

श्री ० दी०--एवमूतस्य मक्त्य क्षिप्रमेव परमेशरपरसादहेतृन्धमानाह--अदवट- 
त्यष्टमिः--प्वेमूतानां यथायथग्द्षटा मेत्रः करणश्च, उत्तमेषु द्वेष्यः, समेषु मित्र 
तया वतत इति म्रः, हीनेषु कृपाट्रिद्यथंः । निमेमा निरह कारश्च । कृपाट्त्वाद्- 

वन्यैः सह समे मुखदुःखे यस्य पतः । क्षमी क्षमावान् ॥ १६ । 
म दी०--तस्येव विरषणन्तराणि- 

सतषट सततं योगी यतास्मा दृढनिश्चयः ॥ 
[ (भः क, क षिः क, क 

मस्यार्पतमनाबदया मदक्तः मम प्रयः ॥ १५॥ 
पततं शरीरस्थितिकारणस्य छामेऽछमे च संतुष्ट उत्पन्नाद्प्र्ययः । तथा गणव- 



[अ ०१२ ०१५१६] भ्रीमद्धगवह्ीता । ३५९ 

लाभे विपयेये च| सततमिति स्त्र सेव्यते । योभी समाहितचित्तः । यतात सेय. 
तशरीरेन्दियादिपधातः । हदः कुताक्तिकेरमिमवितुमशक्यतया स्थिरो निश्वयोऽहम- 
स्मयकतमोक्तृपचचिदानन्दाद्वितीयं त्रह्येलध्यवपायो यस्य स॒ ददनिश्चयः स्थतपज्न 
इत्यथैः । मयि मगवति वापुदेवे शुद्धे त्हणि अपितमनेबुद्धिः समरपितान्तःकरणः । 
हृदशो यो मद्धकः शद्धा्षरब्रहमवित्प मे प्रियः सदात्मत्वात् ॥ १४ ॥ 

श्री° दी ०--संतुषट इति । सततं छामेऽखामे च पेतु्टः प्रसन्नचित्तः । योग्यप्र 
मत्तः | यतात्मा संयतखमावः । दृढो मद्विषयो निश्चयो यस्य, मय्यपिते मनोबुद्धी 
येन, एवंभूतो यो मद्भक्तः परमे प्रियः ॥ १४॥ 

म० दी ०-- पुनस्तस्यैव विरेषणानि-- 

यस्मात्रोहटिजते लोको खोकात्रोहिजते च यः 
हषामषभयेदेगेगुक्तो यः स चमे प्रियः॥ १५॥ 

य्मात्सर्वमूतामयदायिनः पैन्याप्िनो हेतोनोद्विनते न पतप्यते लोको यः क्चि- 
दपि जनः । तथा लोकाननिरपराधेोद्रेननेकवतात्वछननानोद्रिनते च यः, अद्ैतद्ि- 
त्वास्मरमकारुणिकत्वेन क्षमाशीखत्वाच्च । किंच हैः खस्य प्रियरामे रोमाच्व्रुपाता- 
दिहेतुरानन्दामिन्यञ्ञकश्ित्तवृत्तिविशेषः, अपषैः परोत्कषापहनरूपिततवृत्तिविशेषः, 
मयं व्याघ्रादिदशनाघीनधित्तवृत्तिविरोषलापतः, उद्वेग एकाकी कथं विजने सवेपरिम्र- 
हशुन्यो जीविष्याभीयेवविधो व्याकुताटपशित्तवृत्तिविरेषसौरंषामर्षमयोद्गे्तो यः, 
उद्वितदशितया तदयेोग्यत्वेन तैरेव खयं परिलयक्तो न तु तेषां ल्यागाय खयं व्याएत 
एति यावत् । चेन मद्धक्त इनुकरष्यते । हदशो मदत यः स्मे प्रिय इति 
पवैवत् | १९ ॥ 

श्री° दी०-किं च-- यस्मादिति । यप्मात्प्काशाष्छोको जनो नोद्विनते भय- 
शङ्कया संक्षोभं न प्रापनोति । यश्च ठोकात्नोद्रिनते । यश्च खामाविकैहे षीदिभिभक्तः । 
तत्र हषः खस्येष्टाथ॑टाम उत्साहः । अमेः परस्य कमेऽपहनम् । मयं त्रातः । 
उद्वेगो मयादिनिमित्तवित्तक्षोभः । एतषिमुक्तो यो मद्धक्तः स चमे प्रियः ॥ १९ ॥ 

म० टी०-किंच- 

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो मतम्यथः॥ 
सवारम्भपरियागी यो मद्रकः प मे प्रियः ॥ १६ ॥ 

निरपेक्षः सर्वषु भोगोपकरणेषु यदच्छोपनीतेष्वपि निःहः । शुविर्बाह्यम्यन्तरशो- 
चपन्नः । दक्ष उपस्थितेषु ज्ञातव्येषु कर्तव्येषु च सद्य एव ज्ञातुं कर्तु च समथः । 
उदाभीनो न कस्यचिनिित्रदेः पक्षं ममते यः । गतन्यथः पैैस्ताच्यमानस्यापि गता 



३६० मधुसूदनसरस्वती भीधरस्वामिदरतदी काभ्यां समेता -[अ०९ स्ने ०१०-१८] 

नोतपत्रा व्यथा पीडा यस्य सतः । उत्यन्नायामापे व्यथायामपकतूप्वनपक्ुतवं क्षमि, 
व्यथाकारणेषु सत्खप्यनुतपन्नम्यथत्वं गतव्यथत्वमिति मेदः । पेहिकामुप्मिकफलानि 
सर्वाणि कर्माणि सर्वारम्भास्ान्परिलक्तं शीं यस्य॒ मत॒ स्र्वारम्भपरित्यागी सेन्या 
यो मद्धक्तः प्रमे प्रियः॥ १६॥ 

श्री० दी०--करंच--अनयपेक्च इति । अनपेक्षो यदच्छोपध्थितेऽप्यर्थे निःसपरहः । 
शुचिबाह्याम्यन्तरशोचपतपत्ः । दक्षोऽनटपतः । उदापीनः पक्षपातरहितः । गतेम्यथ 
आषिशुन्यः । पर्ान्द्टाद्टाथानारम्भानु्यमानरयक्तं शीरं यस्य प्तः । एवमूतः 
सन्यो मद्धक्तः प्र मे प्रियः ॥ १६॥ 

प० रीं०-किं च- 
क (नि क्क हिर (क्य (क्प 

यानदह्ष्यार्तिनर्हषट न शाचतत न कार्क्षतं॥ 

शुभाद्ुभपरित्यागी भक्तिमान्यः स॒ मे प्रियः ॥ १७॥ 
पमदुःखपुख इत्येतद्धिबणोति यो न दप्यतीषटप्राप्तौ, न द्वि अनिष्प्राकतौ, न 

शोचति प्रातिष्टवियोगे, न काङ्क्षति अप्रपठिएटप्तयोगे । सवौरम्मपारेल्यागीलेतद्विवृणो- 
ति-शमश्मे सुखपराधनदुःतप्ताधने कर्मणी परिक्तं शीटमस्येति शुभाङ्मपरित्यागी 
भक्तिमान्यः प्त मे प्रियः ॥ १७ ॥ 

श्री° टी-किं च-यो नेति मियप्राप्ययो न ह्यति, अप्रियं प्राप्य 

यो नद्रष्टि, इष्टाथना्ञे सति यो न शोचति, अप्र्षम्थं यो न काङ्क्षति । शुमा- 
शुभे पुण्यपपि परित्यक्तु शीं यस्य सः । एवेभूतो मृत्वा यो मद्धक्तिमान्प मे 
प्रियः ॥ १७ ॥ 

(५९ 

प० दी०- किं च-- 

समः शत्रो चमित्र च तथा मानापमानयोः॥ 
सीतोप्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवमितः ॥ १८ ॥ 

प्वसयेव प्रपञ्चः । सङ्धविरवाजनतश्ेतनाचेतनपरैविपयशोभनाध्यापरहितः । सवदा 
हपविषादशन्य इत्यथः । स्पष्टमन्यत् ॥ १८ ॥ 

श्री° टी०-कं च-सम इति | शत्रो च मित्रे च सम एकर्पः। मानाप- 
मानयोरपि तथा प्म एव हषेविषादशन्य इत्यथः । शीतोप्मयोः सुखदुःखयोश्च समः । 
सङ्घविर्वाजतः कविदप्यनाप्तक्तः ॥ १८ ॥ 

प° टी०-किं च-- 
(तकतलततिििितनडिनीितौ 

१य.ग.घ.ड.च. छ, ज. अ, सर्वधा । 



[अ०१२को ० १९-२०] श्रीपद्धगवद्रीता । ३६१ 
५ ल 2 0 = क 9 छ (न 

तुल्यनिन्दास्त॒तिमींनी सैशे येन केनचिद् ॥ 
व 6 ^, 0 क ० ७ ¢ 

जअनिकतः स्वृध्मतिभकतमान्म प्रया नरः ॥ १९ ॥ 
निन्दा रोषकथनम् । स्तुतिगणकथनम् । ते दुःलपुखाजनकतया तुल्ये यस्य प 

तथा । मोनी संयतवाक् । ननु हारीरयात्रानि्वाहाय वाग््यापारो भेकषित एव नेत्याह-- 
संतुष्टो येन केनचित् । खप्रयत्नमन्तरेणेव बख्वतपरारञ्धकर्मोपनीतेन शरीरस्थितिहेत- 
मत्रेणाशनादिना तुष्टो निवृत्तसहः । किं च--अनिकेतो नियतनिवापरहितः 
स्थिरा परमाथवस्तुविषया मतियैस्य प्त स्थिरमतिः । ईशो यो भक्तिमन्त मे प्रियो 
नरः । अत्र पनः पुनमेक्तेरुपादानं मक्तिरेवापवर्भस्य पुष्टे कारणमिति दद 
यितुम् ॥ १९ ॥ 

श्री° री०- तुल्येति । तुस्ये निन्दास्तुती यस्य, मोनी सेयतवाक् । येन 
केनचिच्थारग्पेन सेतुषटः । अनिकेतो नियतवाप्तञ्चन्यः । स्थिरमति््यवध्थितचित्तः । 
एवेम्तो मक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥ १९ ॥ 

म° दी०-अद्वट्ादिनाऽक्षरेपाप्तकादीनां जीवन्मुक्तानां पेन्यातिनां रक्षण्- 
मृतं खमावतिद्धं घमेनातमुक्तम् । यथोक्तं वा्तिके- 

4 उत्पन्नार्माववाधस्य इयरष्टृतवादयो मुणाः | 
अयत्नतो मवन्त्येव न तु पाधनदूपिणः ? इति ॥ 

एतदेव च पुरा॒स्थितप्रज्रक्षणख्पेणामिहितम् । तदिदं धर्मजातं प्रयत्नेन संपा - 
मानं मुमुक्षोमकषप्ताधनं मवतीति प्रतिपादयन्रुपसंहरति-- 

५ १... [कक = + ५ कत 

य॑त् -+पमामृता्मद् यथात परुपास्रत ॥ 
हि (0 

न्रहधाना मपरमा भक्स्तञ्ताव म प्रयाः॥२०॥ 
[9 # # 1 ॥ ९१ क 

इति श्रीमहाभारते शछतसाहष्यां संहितायां वेयासिक्यां 
१५ ४ द (भ 8 घूः ग्रह्म विद्यायां भीप्मपवोणि श्रीमद्गवद्वीतासूपनिषत्सु बह्म 

योग्चाखे श्रीकृष्णाजनसंवादे मक्ति- 
योगो नाम द्रादश्चोऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

* 2 ये तु सन्यासिनो मुमुक्षवो धमोमृतं धमेरूपममूतत्वसाधनत्वारमृतवदाखाचत्वदवर 
यथोक्तमदरेष्टा सवैमूतानामिल्यादिना प्रतिपादितं पयुपाप्तेऽनुतिषठन्ति प्रयत्नेन श्रद्- 

+ श्रीधरटीकामूलपुस्तकषु च. छ. ज. क्ष. सेक्ञितेषु धम्योमृतमिति पाठः । 
00०0० मभ ५ 1 

१२. घु. ज. धम्यीमृ*। २ब. घ. ज. षम्बोम" । 



१६२ सधुपरदनसरस्वतीश्रीधरस्वा मिकरेतदीकाभ्यां समेता--[अ० १०२०] 

धानाः पतन्तो मत्परमा अहं मगवानक्षरात्मा वापुदेव एव परमः प्राप्तव्यो निरति- 
शया गतिर्येषां ते मत्परमा भक्ता मां निरुपाधिकं बह्म मजमानास्तेऽतीव मे प्रियाः । 

“प्रियो हि ज्ञानिनोऽदर्भमहं स॒ च मम प्रियः? इति परपूचितस्यायमुपंहारः । यस्मा- 
द्मामृतमिदं श्रदधयाऽनुतिषठन्मगवतो विष्णोः परमेश्वरस्यातीव प्रियो मवति तस्मादिदं 
ज्ञानवतः खमावसिद्धतया लक्षणमपि म॒मृध्चणाऽऽत्मतत््वजिज्ञामुनाऽऽतमज्ञानोपायत्वेन 

यत्नादनु्टेयं विष्णोः परमं पदं जिगमिषुणेति वाङ्याथेः । तदेवं सोपाधिकन्रहयामि- 

ध्यानपरिपाकाजनिरुपाधिकं ब्रहमानुपदधानप्यद्िषटूत्वादिधमेविरिष्टस्य मृस्यस्याधिका- 
रिणः श्रवणमनननिदिध्यासनान्यावतेयतो वेदान्तवाक्याथेतच्छपाक्षा्कारपेमवात्ततो 
मुक्त्युपपत्तेमक्तदेतवेदान्तमहावक्यारथान्वययोग्यस्तत्पदार्थोऽनुपरषेय इति मध्यमेन षट् 
केन द्धम् ॥ २० ॥ 

इति श्रीमत्परमहंपपरित्राजकाचायंश्रीविशवश्रमरस्वतीपादशिप्यश्रीमधुपरूदन- 

परस्वतीविरवितायां श्रीमद्धगवद्रीतागृढाथदीपिकायां भक्तिः 
योगो नाम द्राद्योऽध्यायः ॥ १२ ॥ 

उपासनाकाण्डं द्वितीयं तत्पदाथप्रतिपादनप्रधानं परमाप्तम् ॥ 

श्री ° टी०-उक्तं षमेजातं सफटमुपपतहरति- ये त्विति । यथोक्तमुक्तप्रकारं 
धमे एवामृतममृतत्वपाधनत्वात् । धर्म्यमृतमिदमिति केचित्पठन्ति । तच उपापतेऽनुति- 
न्ति श्रद्धां कुन्तो मत्परमाश्च न्तो मद्धक्तास्तेऽतीव मे प्रिया इति ॥ २० ॥ 

दुःखमग्यक्तवत्स॑तदुविशचमतो बुधः 
मुखं कृप्णपदाम्मोनमक्तिप्तत्पथम।मनेत् | १ ॥ 

न भवि १५ क ५१५ 

इति श्रीमुवाधिन्यां टीकायां श्रीपरस्वामितिरिवितायां भक्ति- 
योगो नाम द्वादशोऽध्यायः | १२॥ 

अथ जयोदश्चोऽध्यायः 

प दी०--ष्यानाम्याप्रवशीकृतेन मनप तन्निगणं निष्ियं 
ज्योतिः क्रचन योगिनो यदि परं परयन्ति परद्यन्तु तै ॥ 

अस्माकं तु तदेव लोचनचमत्काराय मृयाचचिरं 3, 

क क १५, [क [ क्व 

काद्िन्दीपदिनेषु यत्किमपि तनी महो धावति ॥ 
~ । 0 

१२. घ. ज. द्म्यामू । २ ज्ञ, माश्रयेत् । 



[अ०१३े०१] श्रीपद्धगवद्रीता । ३६३ 

प्रथममध्यमषटरयोस्तसंपदायोवुक्तावुततरसतु षट वाक्यार्थनिषठः सम्यण्वीप्रथानोऽ- 
धुनाऽऽरम्यते । तत्र-- 

^ तेषामहं समुद्धता मृत्यपतपारपागरात् । 
मवामि 

एति प्रागुक्तम् । न चाऽऽतमाज्ञानलक्षणानमुयोरात्मज्ञानं किनोद्धरणं संभवति । अतो 
यादसेनाऽऽमन्ञानिन मुत्युपंसारनिवृत्तियैन च त्चज्ञानेन युक्ता उद्वषटुतवादिगुणशािनः 
सन्यापिनः प्राण्याए्यातास्तदात्मतच्चज्नान वक्तव्यम् । तचाद्रितीयेन परमात्मना सह् 
जीवस्यामेदमेव विषयी करोति । तद्धेदभमदेतकत्वात्सवानर्थस्य | तत्र जीवानां पंसा 

(0 

रिणां प्रतिक्षेत्रं मिन्नानामप्तपारिणेकेन परमात्मना कथमभेदः स्यादिलयारङ्कायां 

संप्ारस्य मिन्नत्वस्य चाविद्याकल्ितानात्मधमेत्वान्न जीवस्य सरंप्ास्तिं मिनेत्वं चेति 
वचनीयम् । तदथं देहेन्धियान्तःकरणेम्यः कषे्रेम्यो विवेकेन क्षेत्रज्ञः पुरुषो जीवः 
प्रतिकषेत्रमेक एव निर्विकार इति प्रतिपादनाय षेचक्षेचज्ञविवेकः क्रियतेऽस्िन्नप्याये । 
त्रये द्वि प्रकृती मम्यादिक्ेचहपतया जीवख्पकषत्रज्ञतया चापरपरशब्दवाच्ये सप्त- 
माध्याये सूचिते तद्विषेकेन तं निरूपयिष्यन्- 

भभियवानुकाच- 

हदं शरीरं कोन्तेय क्े्मिर्यभिधीयते ॥ 
एतदा वत्ति तं प्राहुः कै्रन्न इति तद्िद्ः ॥ १॥ 

दृदमिन्द्रियान्तःकरणप्तहितं मोगायतनं शरीरं हे कैन्तेय कषेत्रमित्यमिधीयते 
प्स्यस्येवासिन्नपतक्रत्कमंणः फलस्य निवैतेः । एतयो वेत्ति अहं ममेत्यमिमन्यते 
सेचन्न इति प्राहुः कषीवखवत्तत्फटमोक्तत्वात् । तद्विदः क्षेचकषेत्रज्ञयोषिवेकविदः । 
अत्र चामिधीयत् इति कमेणि प्रयोगेण क्षेत्रस्य जडत्वात्कमंत्वं क्षिच्ञशल्दे च द्वितीयां 
विनेवेतिशन्दमाहरन्छप्रकाशत्वात्कर्मत्वामावममिप्रेति । तत्रापि क्षेत्रं यैः कैश्िरप्य- 
मिधीयते न तत्र कपतैगतविरोषापेक्षा । कषित्रज्नं त॒ करमत्वमन्तरेणेव विवेकिन एवाऽऽहः 
स्थटटृशामगोचरत्वादिति कथयितुं विरक्षणवचनव्यक्त्येकन्न कतुपदोपादानेन च 
निर्दिसति भगवान् ॥ १ ॥ 

श्री° दी०-मक्तानामहसुद्धता संपारारित्यवारि यत् | 
अयोदशेऽय तत्तिद्ये तत्वन्ञानमुरदीर्ेते ॥ 

¢ तेषामहं समुद्धत मत्युपतप्ारपागरात् । 
मवामि 

<न 

(0 

१, घ, छ, ति विवेच ।२ग.,ड, च, छ, ज, ब्देन द्विः । 



३६४ मधुधदनसरखरीश्रीधरस्वामिकृतदीकाम्यां समेता-[अ० १३०२-३] 

इति पूव प्रतिज्ञातम् । न चाऽऽत्मज्ञानं विना पप्तारादुद्धरणं संमवतीति तच्चज्ञा- 
नोपदेशार्थं प्कृतिपृरस्षविवेकाध्याय आरभ्यते । तत्र यत्पक्तमेऽध्यायेऽपरा परा चेति 

्रकृतिद्वयमुक्तं॑तयोरविवेकाजीवभावमापन्नस्य चिदंशस्यायं संप्ारः । याम्यां च 

जीवोपमोगार्थमीश्वरः खथ्ादिपु प्रवतैते तदेव प्रकृतिद्रयं ेत्ध्ेत्रज्ञशब्दवाच्यं परस्परं 

विविक्तं तत्वतो निद्पयिप्यज्छीमगवानुवाच--इद मिति । इदं भोगायतनं शरीरं ्षेच- 

मिलमिधीयते स्तरस्य प्ररोदमृमित्वात् । एतयो वेत्ति अहं ममेति मन्यते तं क्षे्ज्ञ 

इति प्राहुः कृषीववततत्फलमोक्तत्वातत्विदः कषे्रतेवन्ञयोविवेकन्ञाः ॥ १ ॥ 

म० ठी०-- एवं देहेन्द्रियादि विरक्षणं वप्रकाश्ने क्षतरत्तममिधाय तस्य पारमा- 

धिकं तवमप्रप्ारिपरमात्मनेग्यमाह-- 
ह # क, 

क्षन्न चापि मा विद्धि सवकषे्रेषु भारत ॥ 
्षभकषेभन्नयोन्नानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम॥२॥ 

सर्प्त्रेषु य एकः के्ज्ञः श्वप्रकाष्चेतन्यरूषो नित्यो विमुश्च तमविद्याध्यारो- 
मितकरवत्वमोक्तुतादितपरारधरम क्षत्ज्ञमाविद्यकल्पपरित्यागेन मामीश्वरमप््॑ारिणमद्वि- 
तीयत्रह्मानन्दष्पं विद्धि जानीहि हे भारत । एवं चकष मायाकल्पितं मिथ्या } कषवज्ञश्च 
परमार्भप्तलस्तद्धमापिष्ठानमिति षिवक्षेचज्ञयोर्यज्जानं तदेव मोक्षप्ताघनत्वाञ्ज्ञानमवि- 
द्ाविरोधिपकाश्चरूपं मम॒ मतमन्यत्वन्ञानमेव तदविरोधित्वादिल्मिप्रायः । उत्र 
जीविश्वरयोराविचको मेदः पारमाधिकस्त्वमेद इत्यत्र युक्तयो माप्यज्द्धिवंणिता; । 
अस्माभिस्तु मन्थविस्तरभयास्प्रगेव वहुषोक्तत्वाच्च नोपन्यस्ताः ॥ २ ॥ 

श्री दी०--तदेवं सैप्ारिखरूपमुक्तम् । इदानीं तस्येव पारमार्थिकमपंपारिस्व- 
ट्पमाह-कष्रहमिति । ते च करं सेप्ारिणं वस्ततः सवक्त्रपवनुगतं मामिव विद्धि 
तत्वमपीतिश्चत्या रक्षितेन चिदेशेन मदरूपस्योक्तत्वात् । आदरा्थमेव तज्ज्ञानं सोति- 
े्कषेनर्ञयोरयदेवं वेक्षण्येन ज्ञानं तदेव मोक्षहेतुत्वान्मम ज्ञानं मतम् । अन्यन्न वृथा 
पाण्डित्यं बन्धहेतुत्वादित्यथः । तदुक्तं-- 

५८ तत्कमे यत्च बन्धाय सा विद्या या विमुक्तये। 
आयाप्तायापरं कमं विद्याऽन्या रिदयनेपुणम् » इति ॥ २ ॥ 

म० दी °--सं्षपेणाक्तमर्थं विवरीतुमारमते- 

तरकर यच यादक्च यदहिकारि यतश्च यत्र ॥ 
पच यो यखभावश्च तत्समासेन मे शुणु ॥३॥ 

१ छ. 'स्तद्धमौधिः । 



[अ०१२३०] श्रीपद्गवह्रीता। _ ३६५ 

तदिदं शरीरमिति प्रागुक्तं जडवर्हप कत्र यच्च स्वरूपेण नडदृर्यपरिच्छिनादि- 
स्वमावं यादक्चेच्छादिरमकं यद्विकारि चेरिन्धियादिविकरियुंक्तम् । यतश्च कारणा- 
यत्कार्यमुत्प्यत इति शेषः । अथ वा यतः प्रङृतिपुरुषपतयोगाद्भवति । यदिति यः 
स्थावरजङ्गमादिभेरैभित्रमिलर्थः । अत्रानियमेन चकारप्रयोगात्सवैपमुच्चयो द्र्य । 
स॒ च कषेरज्ञो यः स्वषटपतः स्प्रकाशकेतन्यानन्दस्वमावः । यत्परमाक्श्च ये प्रमावा 
उपाधिकृताः शक्तयो यस्य तत्सेत्रकषेवरज्ञयाथात्मयं सवेविहञेषणविरिष्ठं समापन सक्े- 
पेण मे मम वचनच्छुणु श्रुवाऽवधारयेखः ॥ ३ ॥ 

श्री° टी ०--अत्र यद्यापे चतुपिदतिमेदेभिन्ना प्रकतिः केत्रमिलमिप्रतं तथाऽपि 
देहरूपेण परिणतायामेव तस्यामहंमविनाविवेकः स्फुट इति तद्विवकाथमिदं शरीरं 
से्ाषिायुक्तम् । तदेतत्प्पशचयिष्यन््रतिजानीति--तस्ेजमिति । यदुक्तं मया केतं 
तच्च कषत्रं यत्खदूपतो जडं दर्यादिखमावं, यारम्यादशं चेच्छादिषमेकं, यद्विकारे 
येरिन्धियारिविकरयक्त, यतश्च प्रकृतिपुर्पंयोगाद्धवति, यदिति येः स्थावरजज्गमा- 

दिमदेभिन्नमिलर्थः । स च के्रजञो यः खहपतो यत्ममाक्श्ाचिन्येशवर्ययोगेन यैः 
प्रभवैः सैपननसतत्सर्व सेकषेपतो मत्तः शण ॥ ६ ॥ 

म० दी०--कैविस्तरेणोकस्यायं पेष इत्यपेक्षायां श्रोतरबुदधिपरोचनाथं सतुवन्राह- 

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोमिविंविषैः एषर् ॥ 
हमसु भ ~ 0 ® द, 4 

ब्रह्मसूभपदेशचेव हैतुमद्धिविनिधितंः ॥ ९ ॥ 

कषिमि$पिष्ठादिमि्योगङाजेषु धारणाध्यानविषयत्वेन वहुधा गीतं निष्धपितम् । 

एतेन योगशालप्रतिपाय्वमुक्तम् । विविपैमिलेमिततिककाम्यकमादिविषयेदडन्दोमि- 
चगारिमनैहयणेश्च परयम्विवेकतो गीतम् । एतेन कमेकाण्डप्रतिपा्यत्वमुक्तम् । बह्म 

ूत्रपदशचैव ब्रह्म सूच्यते सूच्यते किंचि्यवधानेन प्रतिपाच्त एभिरिति ब्रह्मसूत्राणि 

“यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते । येन जातानि जीवनित । यत्मयन्लमिपतविशन्ति। " 
इत्यादीनि तरस्यलक्षणपराण्युपनिषदवाक्यानि तथा पद्यते ब्रह्म साक्षात्मतिपा्यत एमि- 

रिति पदानि सरूपटक्षणपराणि «“ सयं ज्ञानमनन्त ब्रह्म ” इलयादीनि तेतेहपूतैः 

पश्च देतुमद्धिः “ सदेव सोम्येदमग्र आपीदेकमेवादितीयम् ” इत्युपक्रम्य “ तद्धेक 

आहुरसदेवेदमग्र आधदिकमेवाद्वितीयं तस्मादसतः पजायेत इति नाल्तिकमतमुष- 

न्यस्य « कृतस्तु खट सोम्येवं स्यादिति होवाच कथमप्ततः पजायेत ” इव्यादियुक्तीः 

परतिपादयद्धिधिनिभितैरपकरमे पतहरेकवाक्यतया पेदेहशन्यर्थप्रतिपादकेवहुधा गीतं 
च । एतेन ज्ञानकाण्डप्रतिपाचत्वमुक्तम् । एवमेतैरतिविररेणोक्तं के्रषेत्रज्ञयायात्मय 

तषेपेण तमयं कथयिष्यामि तच्छरषवत्वर्थः । अथ वा ब्रह्मूत्राणि तानि पदानि चेति 



३६६ मधुसूदनसरस्वतीभ्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-- [०१३०५] 
{अ (+>. (क 

कर्मधारयः । तत्र वरि्यासूत्राणि (आत्मेत्येवोपासीत इत्यादीनि अविदापूत्राणि “न 
प वेद् यथा प््युः” इत्यादीनि तेमींतमिति ॥ £ ॥ 

7० टी ०-कैवि्तरेणेोक्तस्यायं संक्षेप इत्यपेक्षायामाह-कषिभिरिकि । 
¢ [क € क क ५ 9 

गरशालेषु ध्यानधारणाविषयत्वेन वैराजादिषूपेण बहूधा भीतं 

छपितम् । विविवैश्च निल्यनैमित्तिककाम्यकमादिविषयेरछन्दोि्ैदेनीनायजनीयदे- 
* 

3 2 

~ द ~ ९ य ट ~< 

क अ [क वतादिर्येण बहुधा गीतम् । ब्रह्मणः सूत्रैः पदश्च बरह्म सूच्यते सूच्यत एभिरिति बद्य- 
सूत्राणि “यतो वा दमानि मूतानि जायन्ते" इत्यादीनि तटस्यलक्षणपराण्युपनिषद्राक्यानि । 
तथा च ब्रह्म पद्यते गम्यते पताक्षाज्ज्तायत एमिरिति पदानि सवषूपलक्षणपराणि (लं 
ज्ञानमनन्तं ब्रह्य इत्यादीनि तैश्च बहुधा गीतम् । किं च हेतुमद्धिः “देव सोम्येदमग्र 
आपीत्कथमप्ततः सजायेतः? इति, तथा “को ह्येवान्यात्कः प्राण्यात्, यदेष आकाश 

आनन्दो न स्यात्, एष ह्यवाऽऽनन्दयाति'इत्यादियुक्तिमद्धिः, अन्यादपानचेष्ठं कः कुर्यात्, 
[4 क ^ क अ. ५ 

प्राण्यातस्माणानां व्यापारं को वा कुर्यादिति श्रुतिपदयोरथः । विनिश्चितेरुपकरमोपपहरै- 

कवाक्यतयाऽपंदिग्धा्प्रतिपारकैरिलर्थः । तदेवमेतेविस्तरेणोक्त इुःत्रहं पक्षेपतस्तुम्यं 
कथयिष्यामि तच्छणिलयैः । यद्वा, “अथातो ब्रह्मजिज्ञाप्त" इत्यादीनि ब्हपूाभि 
गृह्यन्ते तान्येव ब्रह्म पद्यते निश्चीयत एभिरिति पदानि तैहतुमद्धिः “शक्षतेनाशब्दम्ः' 
4 आनन्दमयोऽम्याप्तात् ” इलादिभियुक्तिमाद्धिविनिश्िताथेः । शेषं समानम् ॥ ४ ॥ 

म० टी०-एवं प्ररोचितायाजुनाय के्रखशूपं तावदाह दाम्याम्- 
थ क [8 क र क 

महाभूतानयहकारा इदरन्यकतमव च ॥ 
# [ ह, $ न् कप ॥ 

हान््रयाण दशक च पञ्च चब्द्रवाचयः॥4॥ 

महानिति भूतानि मृम्यादीनि पञ्च | अर्हकारस्तत्कारणमूतोऽमिमानरक्षणः । बुद्धि. 
रहंकारकारणे महत्त्वमध्यवप्तायरक्षणम् । अभ्यक्तं तत्कारणं सत्वरनस्तमोगृणात्मकं 
प्रानं सवेकारणं न कस्यापि कार्यम् } एवकारः प्रकरयवधघारणार्थः ] एतावयेवष्टषा 
परकृतिः । वशब्दो मेदप्मु्चयाथः । तदेवं सांस्यमतेन व्यास्यातम् । ओपनिषदानां 
त॒ अन्यक्तमव्याकुतमनिवेचनीयं मायाख्या पारमेश्वरी शक्तिः । मम॒ माया 

दुर्ययेत्युक्तम् । बुद्धिः सगदो तद्विषयमीक्षणम् । अहंकार ईक्षणानन्तरमहं वहु 
स्यामिति संकरः | तत. आकाञ्ादिकमेण पञ्चमुतोत्पत्तरिति। न ह्यव्यक्तमहदहंकाराः 
सांस्यिद्धा-ओपनिषरैरुपगम्यन्तेऽशब्दतवादिहेतुभिरिति स्थितम् । “ मायां तु प्रकृतिं 
वि्ान्मापिनं तु महेश्वरम् " ^ ते ध्यानयोगानुगता अपद्यन्देवातमशक्ति स्वगुणे 
गृढाम् » इतिश्ुतिप्रतिपादितमव्यक्तम् । “तदैक्षत” इतीक्षणरूपा बुद्धः । ̂  बहु स्यां 
प्रजायेय "” इतिबहुभवनत्तक्परूपोऽहंकारः । “ तस्माद्रा एतस्मादात्मन. आक्राशः 



[अ०१३ो ०६] भ्रीपद्धगवहीता । ३६७ 

समृतः । आकाशाद्भायुः । वायोरभिः । अथरेरापः । अद्धयः पृथिवीं । ” इति पश्च 
मूतानि श्रोतानि । अयमेव पक्षः प्ाधीयान् । इन्द्रियाणि देकं च श्रोतरत्वक्चक्षरस- 
नघ्ाणास्यानि पश्च बुद्धीद्धियाणि वाक्पाणिपाद्पायूपस्यास्यानि प्च ' कर्मेद्धियाणीति 
तानि एकं च मनः पकस्पविकस्पात्कं, पञ्च चेन्द्रियगोचराः शब्दस्पर्हपरसगन्धास्ते 
ुद्धीन्दरियाणां ज्ञाप्यत्वेन विषयाः कर्मद्धियाणं तु कार्यत्वेन । तान्येतानि सांष्याश्च- 
तविंशतित्वान्याचक्षते ॥ ९ ॥ 

` श्री० दी०--तत्रपषेत्रसरूपमाह महामृतानीति द्ाम्याम्- महामृतानि मृम्या- 
दीनि पञ्च । अहंकारस्ततकारणमतः । बुद्धिविज्ञानात्मकं महत्तत्वम् । अव्यक्तं ॑मृट- 
परकृतिः । इन्द्रियाणि बाह्यानि दश श्रोत्रत्वश्वाणद्फिहावाग्रमद्ङ्पिपायव इति । 

(^ क. भ 

एकं च मनः। उद्धियगोचराश्च पञ्च तन्मात्रहूपा एव शब्दादय आकाक्चादिषिरोषगुण- 
तया ग्यक्ताः सन्त इन्द्रयविषयाः पञ्च । तदेवं चतुविशतितत्वान्युक्तानि ॥ ९ ॥ 

। # [। किर | १ 

इच्छा हषः सुखं दुःख सेषातश्वेतना धृतिः ॥ 
एतसय समासेन सविकारमुदाद्टतम् ॥ & ॥ 

म० दी०-इ्च्छा सुखे तस्माधने चेदं मे मृयारिति स्रहात्मा चित्तवृत्तिः काम 
इति राग इति चोच्यते । द्वेषो दुःसे तत्माधने चेदं मे मा मृदिति स्प्रहाविरोधिनी 
चित्तवृत्तिः क्रोध इतीर्प्येति चोच्यते । पुखं निरूपाधीच्छाविषयीमता धमापाधारणका- 
रणिका चित्तवृत्तिः परमात्मपुलव्यञ्चिका । दुःख निरूपाधिद्वेषविषयीमता चित्तवति 
रधर्मापताधारणकारणिका । पधातः प्चमहामतपरिणामः सेन्धियं शरीरम् । चेतना 
स्वरूपन्ञानव्यञ्चिका प्रमाणापाधारणकारणिका चित्तवृत्तिज्ञानाख्या । धतिरवपतननानां 
देहेन्दरियाणामवष्टम्महेतुः प्रयलः । उपटक्षणमेतदिच्छादिमरहणं सर्वान्तःकरणधरमा 
णाम् । तथाच श्रतिः--“ कामः भुकस्पो विचिकित्सा श्रद्धाञद्धा धतिरषतिदहदीर्षी- 
भरित्येतत्प्रवे मन एव " इतिं मृद्घट इतिवदूपादानामेदेन कायाणां कामादीनां 

मनोघमेत्वमाह । पएतत्परिदर्यमानं प्रवं महामूतादिधृप्यन्तं जडं केत्र्ञेन पताक्षिणाऽव- 
मास्यमानत्वात्तदनात्मकं कषेत्रं मास्यमचेतनं समप्रिनोदात्हतमुक्तम् । ननु शरीरेन्दिय- 
मेवात एव चेतनः कषेचन्न इति रोकायतिकाः । चेतना क्षणिकं ज्ञानमेवाऽऽत्मेति 
सुगताः । इच्छद्विषप्रयत्नपुखटुःखज्ञानान्यातमनो रिङ्धमिति नेयायिकाः । तत्कथं 
से्मेवैतत्सर्वमिति तत्राऽऽह-सविकारमिति । विकारो जन्मादिनादान्तः परि. 
णामो नैरुकतेः पठितः । तत्सहित सविकारमिदं महामूतादिधूयन्तमतो न विकारपताक्षि 

¢ 

स्वो्पत्तिविनाशयोः स्वेन द्रष्टमशक्यत्वात् । अन्येषामपि स्वपर्माणां खदशैनमन्तरेण 

१ ख,ग. इ. च, छ, तदत्र । 



शक 

३६८ ` ̀ पधुमूदनसरस्वतीभीषरस्वामिङतरीकाभ्यां समेता-- [अ ०१२००] 

दशंनानुपपत्तेः सेनेव स्वदशैने च करतक्मविरोधानिविकार एव सर्वविकारप्ाक्षी । 
तटुक्तम्- 

८4 नते स्याद्विक्रियां दुःखी साक्षिता का विकारिणः। 
> कक ० 

धीविक्रियाप्हल्ताणां सक्ष्यतोऽहमविक्रियः इति ॥ 

तेन विकारित्वमेव सेदि नतु परिगणनमिल्यथेः ॥ ९ ॥ 

भ्रीं री ०--इच्छेति । इच्छादयः प्रपिद्धाः । पातः शरीरम् । चेतना ज्ञाना- 
तिका मनोवृत्ति; । पृतिर्धयेम् । एत इच्छादयो दरयत्वान्नाऽऽत्मधर्मीं अपि त मनो- 
धमी एव । अतः केत्ान्तःपातिन एव । उपठक्षणं चेततपंकरपादीनाम् । तथाच श्रतिः- 
५ कामः संकसपो विचिकित्सा श्रद्धाऽश्रद्धा धररिितिहीधी मौरिलेतत्सव मन एव.” 
इति । अनेन च यामिति प्रतिन्नाताः क्षेत्रमा दरिताः । एतत्त सविकारमि- 

क न अ भ 

द्यादिविकारप्रहिते पक्षपेण तुभ्यं मयोक्तमिति कषे्ोपर्रहारः ॥ ६ ॥ 

म० री०-एवं कषेत्रं प्रतिपाद्य तत्पाक्षिणं केत्र्ञं कषत्राद्िवेकेन विसतरात्रतिषा- 
दयित तज्ज्ञानयोग्यत्वायामानित्वादिपाषनान्याह ज्ञेयं यत्तदित्यतः प्राक्तनैः पश्चमिः-- 

जमानेखमरुम्मितमरहिंमा क्षान्तिराजवम् ॥ 
जाचायपाप्तनं शचं स्थयमास्मविनिप्रहः ॥ ७॥ 

विद्यमनिरवमनिवी गुणरात्मनः -छावनं मानित्वं, कामपृजा्यालर्थ खधरभप्रक- 
टीकरणं दभ्मित्वं, कायवाच्छनोभिः प्राणिनां पीडनं हिप, तेषां वभनममानित्वमदभ्मि- 
त्वम्िपेव्युक्तम् । परापराे चित्तविकारहेतो प्रातेऽपि निषिकारचित्ततया तदपराध- 
पहन क्षान्तिः । आभेवमकोटिल्य यथाल्ददयं व्यवहरणं परप्रतारणारहिलमिति 
यित् । जचाय। पाक्षप्तपिनस्य।पदष्टाऽत्र विवक्षतां न तु मनूक्त उपनीयाध्यापकः| 
तस्य शुशरषानमस्कारादिपरयामेण पेवनमाचार्योपाप्ननम् । शोच॑बाह्यं कायमदनां 
मृज्लाम्यां प्षादनमा्यन्तरं च मनीमहानां रागादीनां विषयदोषदशेनखूपप्रतिपक्षमा- 
पनयाऽपनयनम् । स्थय माक्षप्ताधने प्रवृत्तस्यनेकविधविन्नप्राप्तविपि तद्परिल्यागेन पनः 
पुनयत्नाधिक्यम् । आत्मविनिग्रह आत्मनो देहेन्दरियस्तधातस्य स्वमावप्रातां मोक्षप्रति- 
दुल प्रृत्ति निरुष्य मोक्षप्ताषेन एव ज्यवस्थापनम् ॥ ७ ॥ 

भी° दी०--श्दानीमुक्तबक्षणातेतरा्ितिक्ततया ज्ञेयं शद्धं कषेत्रज्ञं विरेण 
षणयिष्यंस्न्त्ानप्ताधनान्याह--अमानित्वमिति प्रन्लमिः-- अमानित्वं खमगछाघा- 
रा हैतम् । अरभ्मित्वे दम्भराहित्यम् । आहि परषीोडावर्जनम् । क्षान्तिः पहिष्ण- 
स्वम् । आभवमवक्रता । जचार्योपापरनं सद्मुरपेवा । शौचं बाह्यमाभ्यन्तरं च | तत्र 
चाहम मृर्जादिना । आभ्यन्तरं च सगुादिमदक्तानम् | तथाच स्मृतिः 



(अ ०१३क्रो०८-९] श्रीमद्धगवट्रीता । २६९ 

८ शौचं तु द्विविधं प्रोक्तं बाह्ममाभ्यन्तरं तथा । 
मृज्जलाभ्यां स्मरते बाह्यं मावद्द्धि्तथाऽऽन्तरम् " इति ॥ 

स्थेयं पर्मरगि प्रवृत्तस्य तदेकनिषठता । आत्मविनिग्रहः शरीरपयमः । एतन्तञा- 
नमिति प्रोक्तमिति पश्चमेनान्वयः ॥ ७ ॥ 

प° दी०-किं च- 
कद) ण्ट, | % 

दद्या वैराग्यमनहंकार एव च ॥ 
जन्ममृदुनराव्यापिदुःखदोषानुदशनम् ॥ ८ ॥ 

इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु टष्टप्वानुश्रपिकेषु वा मेगेषु रगविरोषिन्यसृहातिका 
चित्तवृर्ति्वैराग्यम् । आत्मश्छाधनामविऽपि मनति प्रदुभूतोऽहं सर्वो्रष्ट इति मर्वोऽ- 
हंकारस्तदमावोऽनहकारः । अयोगव्यवच्छेदाथे एवकारः । पमुच्चयाथैश्चकारः । तेना- 
मानित्वादीनां विंशतिप॑स्याकानां समुचितो योम् एव ज्ञानमिति प्रोक्तं न वत्वेकस्या- 
प्यमाव इत्यर्थः । जन्मनो गर्भवाप्योनिद्रारनिसपरणरूपस्य मृत्योः प्वेमर्मच्छेदनर- 
पस्य जरायाः प्रज्ञाशक्तितेजोनिरोधपरपरिमवादिषूपाया व्याधीनां ज्वरातिपतारादिरू- 
पाणां दुःलानामिष्टवियोगानिषटपंयोगजानामध्यात्माधिमूताधिदैवनिमित्तानां दोषस्य वात. 
पित्तदेष्ममलमूत्रादिपरिपूणैतवेन कायनगृप्पितत्वप्य चानुदशेनं पुनः पुनराटोचनं 
जन्मादिदुःखानेषु दोपस्यानुदशैनं जन्मादिव्याध्यनेषु ॒दुःसहपदोपषप्यानुददै नमिति 
घा । इदं च विषयतैराग्यहेतुतेनाऽऽत्मदशनस्ये पकरेति ॥ ८ ॥ 

भ्री० दी०-किं च-दृन्दियार्थैष्विति । जन्मारिषु दुःखरोषयोरनुदशंनं पुनः 
पुनराछोचनम् । दुःखरूपस्य दोषस्यानुदश्चैनमिति वा । प्ष्टमन्यत् ॥ ८ ॥ 

प° दी°-किच- 
# (य 

अपक्तिरनमिष्वङ्गः पुप्रदारण्हादिषु ॥ 
(9 [+वार ०० 

नेत्य च पमवचित्तत्वामण्ानएपपात्तेष ॥ ९ ॥ 

सक्ति्ममेदमिद्येतावन्मा्रेण प्रीतिः । अभिष्व्गस्वहमेवायमिल्यनन्यत्वभावनया 
प्री्तिशयेऽन्यस्मिन्पु तिनि दुःखिनि वाऽहमेव पुखी दुःखी चेति । तद्राहिवयमप्तक्ति- 
रनभिष्वद्ग इति चोक्तम् । कुतर सक्त्यभिष्वद्धौ वर्जनीयावत आह-पत्रदारगृहादिषु 
पतरषु दरिषु गृहेषु, आदिग्रहणादन्येप्वि गृयादिषु वषु खेहविषयेष्विलयथैः । निलयं 
च सवदा च प्तमचित्ततवं हषविषाददन्यमनस्त्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु । उपपत्तिः प्राः । 

५ भ, क, ५ [१ [‰। २ ५ 

इष्टोपपत्तिषु हपीमावोऽनिष्टोपपत्तिषु विषादामाच इत्यर्थः । चः समुच्चये ॥ ९॥ 
धी० दी०-- किं च-अपक्तिरिति । अप्तक्तिः पृ्ादिपदार्ेषु प्रीद्वि्ागः । 

च्छ 



३७० पधुसूदनसरखतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१ो०१०-११]; 

अनमिष्वङ्गः पुत्ादीनां धसे दुःखे चाहमेव सुखी दुःसी चेलध्याप्तातिरेकामावः । 
इष्टानिष्टयोरपपत्तिषु प्राषिषु नित्यं सवेदा समचित्तत्वम् ॥ ९ ॥ 

, म दी-किं च- 
[8 त् भ क + क > (0 

मयि चनिन्ययामेन भरककिरव्यभिचारणा ॥ 
क ® = अ = ह (क ञं १  & क 

विविक्तदृशपमवित्वमरातजनप्प्रादं ॥ ३० ॥ 
मयि च भगवति वासुदेवे परमेश्वरे भक्तिः पवे्कृष्टतज्ञानपूर्विका प्रीतिः । अन- 

ययोगेन नान्यो मगवतो वाघुदेवात्परोऽस्स्यतः स एव नो गतिरित्येव॑निश्वयेनाग्यमि- 
चारिणी केनापि प्रतिकृढेन हेतुना निवारयितुमशक्या । साऽपि ज्ञानहेतुः “ प्रीतिं 
1 (®, भ ऋ, ^ यावन्मपि वासुदेवे न मुच्यते देहयोगेन तावत् ” इत्युक्तेः । विविक्तः खमावतः 
संस्कारतो वा शुद्धो ऽदाचिमिः सपैव्याघ्रादिमिश्च रहितः पुरधुनीपुषिनादिधित्तप्रप्ताद- 
करो देशस्तत्पवनशीरत्वं विविक्तदेशपेवित्वम् । तथा च श्रतिः-- 

८८ समे शुचौ शकफरावद्धिवाटुक्ाविर्वजिते शब्दजटाश्रयादिमिः । 
| मनोनुकठे न तु चश्ुपीडने गुहानिवाताश्रयणे न(प्र)योजयेत् इति ॥ 
 जनानामालन्नानविमुखानां विषयमोगम्पटतोपदेशकानां पैप्तदि समवाये तच्- 
ज्ञानप्रतिकूरायागरतिररमणं साधूनां तु सप्रदि तचचक्ञानानुकूखायां रतिरुचितेव । तथा 
चोक्तम्-- 

८८ पङ्कः सवात्मना हेयः स चेच्यक्तु न हक्यते । 
प सद्धिः सह कतैव्यः न्तः सङ्गस्य भेषजम् ” इति ॥ १० ॥ 

श्री० दी०- किं च-पयि चेति । मयि परमेशवरेऽनन्ययोगेन परवात्मद्ठाऽ- 
म्यभिचारिण्येकान्तमाक्तेः ! विविक्तः शृद्धचित्तपरप्ादकरः । तं देशे सेवितुं शीं 
यस्य तस्य भावस्तत्त्वम् । प्राकृतानां जनानां पंपरदि समायामरती रत्यमावः॥ १० ॥ 

म० ठी°-किंच- 
ध्यास्मन्नाननित्यस्वं तर [दशं जअव्यास्मज्ञानानत्पत्व तचज्ञानार्थद्शनम् ॥ 

। तर ® $ ॥ क धु 

{ ; ९तज्ञनाम्त प्राक्तमज्ञान वटताऽन्यथा ॥ ३१॥ 
ध अध्यातमज्ञानमात्मानमचिङल प्रवृत्तमात्मानासविवेकन्ञानमध्याममज्ञानं तमिति 
तत्वं तनैव निष्टव्म् । विवेकनिष्ठो हि वाक्याथै्ञानप्म्थो मवति । तच्वन्ञानस्याहं 
्ह्यास्मीति साक्षात्कारस्य वेदान्तवाक्यकरणकस्यामानितवादिप्पाधनपरिपाकफ- 
रस्याथैः प्रयोजनमविद्यतत्कायीतमकनिसिष्दुःखनिदृत्तिरूपः परमानन्दात्मावापिरपश्च 8 11 

१ गछ; सतःसङ्गोहिमेः। च. ज, न्न, न. सन्तः सङ्गादिभे'। २ क. ख,ग, ड, च; 
छ..ज,त्ममाः। , , , । | भि 



।[अ०रदश्रे०१२] ` ` भ्रीपद्धगवद्रीता । ` | ३७१ 

मोक्षस्तस्य दशैनमाछोचनम् । तच्ज्ञानफटालोचने हि तत्साधने प्रवृत्तिः स्यात् । 
` एतद्मानितादितचन्नानार्थदक्षनान्तं विंरातिरस्याकं ज्ञानमिति परोक्तं ज्ञानाथत्वात् । 
` अतोऽन्यथाऽस्माप्िपरीतं मानित्वादि यत्तदज्ञानमिति परोक्तं ज्ञानविरोधित्वात् । तस्मा- 

क भ अ 0 क 

दुज्ञानपरत्यागन ज्ञानमवापाद्यामेतिं भवः ॥ ११ ॥ 

भ्री° दी०--किं च-अध्यास्पमेति । आल्मानमपिक्रत्य वतमानं ज्ञानमध्यां- 
सन्ञाने तसिनि्यतवं नित्यमाल्व॑पदार्थशद्धिनिषठत्वमिदर्थः । तच्वज्ञानस्या्ं 
प्रयोजनं मोक्षस्तस्य ददनं मोक्षस्य सर्वल्कृष्टतारोचनमिलयथः । एतदमानित्वमदम्मित- 
मित्यादिविंरातिपस्याकं यदुक्तमेतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं स्ञानप्ाधनत्वात् । अतोऽन्यथाऽ- 
स्माद्विपरीतं मानित्वादि यदेतदज्ञानमिति प्रोक्तं वपिष्ठादिभिन्ननविरोधित्वत् । अतं 

सरथा त्याञ्यमित्यर्थः ॥ ११॥ 
1 १ इ क = + | 
. म० दी०--एमिः पराधौक्नरभ्दितैः $ ज्ञेयमित्यपक्षायामाह ज्ञेयं यत्तदि- 
त्यादिषड्मिः 

नेयं यत्तप्मवक्ष्यामिं यज्ज्नाखाऽमृतमश्चुते ॥ 
: अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तत्रापदुच्यते ॥ १२॥ 

यज्ज्ञेयं मुमुक्षुणा तत्प्रवक्ष्यामि प्रकर्षेण सखष्टतया वक्ष्यामि । श्रोतुरमिमूलीकरणाय 
फटेन स्तुव्ाह--यद्कष्यमाणं ज्ञेयं ज्ञात्वाऽमृतममृतत्वमश्चते पं्ाराम्मुच्यत इत्यः । 
किं तत् , अनादिमत्, आदिमन्न भवकतील्यनादिमत् । परं किरतिशयं ब्रह्म पवैतोऽनव- 
च्छिन्नं परमत्मकवस्तु । अघ्रानादीयेतावौव बहुत्रीहिणाऽथलामेऽप्यतिद्चायने निल्योगे 
वा मतुपः प्रयोगः । अनादीति च मत्परमिति च पदं केविदिच्छनिति । मत्तगुणा- 
दर्यणः प्रं निविशेषरूपं ब्रह्मे्यथैः । अहं वापुदेवाख्या परा शक्तियंस्येति त्वप- 
व्यार्यानं, निर्विरोषस्य बरह्मणः प्रतिपाद्यत्वेन तत्र शक्तिम्वस्यावक्तग्यत्वात् । नि्षिः 
शेषत्वमेवाऽऽह--न सत्तत्राप्दुच्पते । विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः पतच्छञ्देनोच्यते । 
निषेधमुखेन प्रमाणस्य विषयस्तपतच्छब्देन । इदं तु तदुभयविक्षणं निविशेषत्वात्स- 
प्रकाश्चचेतन्यरूपत्वाच्च “यतो वाचो निवतैन्ते । अप्राप्य मन्ता सह 1 इत्यादिश्रुतेः । 
यस्मात्तद्भह्य न पद्धावत्वाश्रयः, नाप्रदमावत्वाश्रयः, अतो नोच्यते केनापि शठ 
मुख्यया वृत्या शब्दप्रवृत्तिहेतुनां तत्ाप्तंमवात् । त्था गौर इति वा भ्नातितः, 
पचति पठतीति वा क्रियातः, शष्कः कृष्ण इति वा गुणतः, घनी गोमानिति वा 
संबन्धतोऽ्थं प्रत्याययति दाब्दः । अत्र क्रियागुणपतबन्धेभ्यो विरक्षणः प्वऽपि 
धर्मो जातिह्प उपाधिूपो वा जातिपदेन संगृहीतः । यदरच्छशब्दोऽपि हित्थड- 

१क्. उ, प्न, ज, वेस्त्वप । 



३७२ मधुयूदनसरस्वतीभ्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-- [अ ०१३१३) 

पत्था कनिद्ध्म सात्मानं वा प्रवृत्ति निमित्तीकृत्य प्रवतेत इति सोऽपि जाति- 
दाः } एवमाकाराराब्दोऽपे ताकिकाणां शब्दाश्रयत्वादिरूपं यं कंचिद्धमं पुर- 
कत्य प्रवतिते । स्वमते तु प्रथिन्यादिवदाकाशव्यक्तीनां जन्यानामनेकत्वादाकाशत्व- 
मपि जातिरेषेति सोऽपि नातिराब्दः। आकाशातिरिक्ता च दिद्नास्त्येव । काटश्व 
नेशवरादतिरिच्यते । अतिरेके वा॒दिक्षार्शब्दावप्युपाधिविशेपप्रवृत्तिनिमित्तकाविति 

जातिरब्दविव । तस्मात्पवत्तिनिमित्तचातुरविष्याचतुविध एव शब्दः । तत्त “ न. पत्त- 
न्नाप्त्"? इति जातिनिेधः करियागुणपतबन्धानामपि निषेधोपरक्षणाथैः । “एकमेवाद्विती- 
यम्? इति जातिनिषेधस्तस्या अनेकव्यक्तिवृत्तरकामिनपंमवात्। “निगणं निष्कियं रान्त- 
मू? इति गुणक्रियापबन्धानां करमेण निषेधः । “अपङ्ग ह्ययं पुरुपः” इति च। “अथात 
आदेशो नेति नेति ” इति च सरवेनिषेधः । त्माद्रह्च न केनचिच्छब्देनोच्यत इति 
युक्तम् । तहिं कथं प्रवक्ष्यामील्युक्तं कथं वा “ राचयोनित्वात् "” इति सूतम् । 
यथाकथंचिह्णक्षणया शब्देन प्रतिपादनादिति गृहाण । प्रतिषादनप्रकारशच आश्चर्य 
वत्पर्यति कथिदेनम् :! इत्यत्र व्यास्यात; } वित्तरप्तु माष्ये द्रष्टव्यः ॥ १२ ॥ 

श्री० टी ०-एमिः प्ाधनैयन्तेयं तदाह ज्ञेयमिति प्डमिः--यञ्जेयं तत्व. 
ध्यामि । श्रेतुरादरभषिद्धये ज्ञानफटं ददेयति--यद्रक्ष्यमाणं ज्ञात्वाऽमृतं मोक्षं प्राप्नोति । 
किं तत्, अनादिमत्, अदिमन्न मवतीत्यनादिमत् । परं निरतिशयं बह्म । अनादीले- 
तावतेव वहुव्रीहिणाऽनादित्वे सिद्धेऽपि पुनर्तुपः प्रयोगरछन्दप्तः । यद्वा--अना- 
दीति मत्परमिति च पदद्वयं भम विष्णोः परं निर्विशेषं पं ब्द्येद्थः । तदेवाऽऽह् 
न सन्ने चाप्तदुच्यते । विधिमुखेन प्रमाणस्य विषयः सच्छब्दनोच्यते । निषेधस्य विष- 
यप्त्वप्तच्छन्देनोच्यते | हृदं तु तदुमयविरक्षणमविषयत्वादित्यथेः ॥ १२ ॥ 

मर दी०--एवं निरुपाधिकस्य ब्रह्मणः सच्छन्दप्रत्ययाविषयत्वादपत्वाशङ्कायां 
नाप्तदित्यनेनापासतायामषि विस्तरेण तदाशङ्कानिवृच्यथ॒समैप्राणिकरणेपाधिद्ररिण 
चेतनक्ष्ज्तहपतया तदस्तित्वं प्रतिपादयन्ाह-- 

४9 (क ० „0 = ल ~ 

पर्वेतःपापपाद् तत्पवताक्षद्यरमुखस् ॥ 
४ न क 9 श श, क 

सवतः न्चातमहाक सवमाव्रस्य तिषएतिं ॥ १३॥ 

पतैः सर्वेषु देहेषु पाणयः पादाश्चाचेतनाः स्वखव्यापरेषु प्रवतैनीया यस्य 
चेतनस्य क्ेचन्ञस्य तत्पवतःपाणिपादं ज्ञेयं ब्रह्म | सरवचतनप्रवृत्तीनां चेतनापिष्ठान- 
र्वकत्वाततस्मिन्सेघज्ञे चेतने ब्रह्मणि ज्ञेये सवीनेतनवर्गपरवृत्तिहेतो नास्ति नासिताश्- 
दतयथैः । एवं प्ैतोऽक्षीणि रिरांति मुखानि च यस्य प्रवौनीयानि पतन्ति तत्सर्व. 

क| 

तोक्षिशिरोमुखम् । एवं स्वेतः श्रुतयः श्रवणेन्धियाणि यस्य प्रवनीयत्वेन पन्ति 



[अ०१रद्ये०१५] भ्रीपद्धगवह्रीता । ३७३ 

तत्पवैतःशरतिमत् । छेके परप्ाणिनिकये । एकमेव निलयं विभु च सैमचेतनकीमा- 
वृत्य खपत्तया स्त्या चाऽऽध्या्षिकेन संबन्धेन व्याप्य तिष्ठति निरविकारमेव 
स्थितिं मते, न तु ख्वाध्यस्तस्य जडप्रपश्चस्य दोषेण गुणेन वाऽणमातरेणापि संबध्यत 
इत्यथः । यथा च वषु देहेप्वेकमेव चेतनं नित्यं विभ चन प्रतिदेहं भिन्नं तथा 
प्रपञ्चितं प्राक् ॥ १३ ॥ 

श्री ° टी ०--नन्वेवं ब्रह्मणः सदपद्विरक्षणते पतति “पर्वं खलं बह “्रहयकेरं 
सवम्? इृलयािश्रुतिभिषिरुष्यतत्यारङ्कय “पराऽप्य शक्तिरिविधेव श्रुयते खामाविकी 
ज्ञानबलक्रिया च" हइृयारिश्रुतिप्रततिद्धयाऽचिन्यश्षक्त्या सर्वात्मतां तस्य दशेयत्नाह सर्वत 
इति पश्चमि-पवैतः सरवैत्र पाणयः पादाश्च यस्य तत्, स्ैतोऽक्षीनि रिरांपि 
मुखानि च यस्य तत्, पैतश्रतिमच्छवणेन्दिर्क्तं पष्ोके प्पैमवृत्य भ्याप्य 
तिष्ठति सवैप्राणिवृत्तिमिः पाण्यादिमिरपाधिमिः ैम्यवहारासदत्वेन तिष्ठती यथेः॥ १३॥ 

म० ठदी०--“ जध्यारोपपवादाम्यां निष्प्रपञ्चं प्रपश्चयते " इति न्यायमनुत्य 
सवप्पशचाध्यारोपेणानादिमत्परं ब्रहेति व्यारूयातमधुना तदपवादेन न प॒त्त्ापुच्यत 
इति ग्यास्यातुमारमते निरुपाधिस्वरूपन्नानाय-- 

सवद्दरियरणाभासं सर्वद्धरियविवजितम् ॥ 
जसक्तं सर्वभूचेव निरशणं गृणभोक्त च ॥ १९ ॥ 

परमाथत; सर्नदियविवजितं तन्मायया स्वैन्ियगुणामाप्ं सवैषां बहिष्करणानां 
्रोत्रादीनामन्तःकरणयोश वुद्धिमनपोगृणेर्यवप्ायप्ंकर्पश्चवणवचनादिभिस्तत्तद्विषय- 
रपतयाऽवमाप्तत इव सर्वन्दियम्यापररेव्यापरतमिव तज्ज्ञेयं व्रह्म “ ष्यायतीव ठेडाय- 

तीव " इतिश्रुतेः । अत्र ध्यानं बुद्धीद्धियव्यापारोपरक्षणम् । टेायनं चनं कर्मै- 
न्दियम्यापारेपरक्षणाथेम् । तथा परमा्थतोऽपक्तं पर्पतबन्धदन्यमेव, मायया प्व 
सदात्मना सर्वं कलितं धारयति पोषयतीति च प्पमृत्, निरपिष्ठानभरमायोगात् । 
तथा परमाथतो निगणं स॒त्छवरनत्मोगुणरहितमेव, गुणमोक्त च गुणानां पत्वरन- 
समप शब्दादिद्वारा पुखदुःखमोहाकारेण परिणतानां मोक्तु उपडब्ध च तज्ज्ञ 
ब्रहमेलथः ॥ १४ ॥ | 

श्री° दी०-किं च --सर्वेन्धियेति । सवषां चकषुरादीनामिन्धियाणां गुणेषु 
र्पा्याकारापु वृत्तिषु तत्तदाकरेण माप्तत इति तथा, सवौणीद्धियाणि गुणांश्च तत्त- 
द्विषयानामाप्तयतीति वा 1 रस्वन्दियेधिवजितं च । तथा च श्ुति--५अपाणिषदो 
जवनो ग्रहीता पह्यत्यच्ुः सर शुणोल्यकणैः?' इत्यादि । अपतक्तं सङ्गशुन्यम् । तथाऽपि 
सर्वं विमरतीति सपैशत्सवैस्याऽऽधारगूतम् । तदेव निगुंणं सत्वादिगुणरहितम् । गुण- 
भोक्त गुणानां त्वादीनां भोक्तृ च पारकम् ॥ १४ ॥ 



(३७४ मधमुदनसरस्वतीश्रीषरस्वाभिकृतदीकाभ्यां समेता--[ग०१ दशो०१५-१६] 

। बहिरन्तश्च मूतानामचरं चरमेव च ॥ 
सुक्ष्मत्वात्तदारव्चय दूरस्थ चान्तके च तत्र् ॥ १९५ ॥ 

 म० टी०--मूतानां भवनधमणां सर्वेषां कायाणां कसित्तानामकसिपतमधिष्ठानमे 

कमेव बहिरन्तश्च रज्ञरिव स्वकस्ितानां सपधारादीनां स्वात्मना उ्यापकमिल्यथंः | 
अत एवाचरं स्थावरं चरं च जङ्गमं मतजातं तदेवायिष्ठानात्मकत्वात् । कसितानां 
न ततः किचि्यतिरिच्यत इत्यथः । एवं सवात्मकत्वेऽपि पूध््मत्वाद्रपादिहीनत्वात्तद- 
विज्ञेयमिदमेवमिति स्पष्ठन्तानाहं न भवति । अत एवाऽऽत्मन्ञानपाधनयुन्यानां वषत 
हखफोव्याऽप्यप्राप्यत्वाहूरस्थं च योजनरक्षको्यन्तरितमिव तत् । ज्ञानप्ताधनपतप- 
न्नानां तु अन्तिके च तदत्यव्यवहितमेवाऽऽत्मत्वात् । “ दूरात्सुदूरे तदिहान्तिके च 
प्र्यत्लिहैव निहितं गृहायाम् ” इत्यादिश्ुतिम्यः ॥ १९ ॥ 

श्री दी०--किं च- बहिरिति । मतानां चराचराणां खकायांणां बहिधान्तश्च 
तदेव सुवणमिव कुण्डडादीनार्मू, जटतरङ्गाणामन्त्दिश्च नटमिव । अचरं 
स्थावरं चरं अङ्गम मतजातं तदेव कारणात्मकत्वात्कायस्य । एवमापे सक्ष्पत्वादरपादि 
हीनत्वात्तदविज्ञेयमिदं तदिति स्पष्ट ज्ञानाहं न मवति । अत एवाविदुषां योननलक्षा- 
न्तरितमिव दूरस्थं च पविकारायाः प्रकृतेः परत्वात् । विदुषां पुनः प्रलगात्मत्वाद- 
निके च तजिदयं संनिहितम् । तथाच मनच्रः- 

““ तद्नति तत्ेनति तेदर् तद्वन्तिके | 
तदन्तरस्य सस्य तदु प्वैस्यास्य बाह्यतः " इति ॥ 

एजति चति नैजति न चति । तत्, उ, अन्तिक इति च्छेदः ॥ १९ ॥ 
प० दी०-यदुक्तमेकमेव सवेमाघृत्य तिष्ठतीति तद्विवृणोति प्रतिदेहमालमेदवा- 

दिनां निरापाय-- | 

` अविभक्तं चभ्रतेषु विभक्तमिव च स्थितम् ॥ 
भूतभतं च तज्ज्ञेयं प्रधिष्णु प्रभविष्णु च ॥ १६ ॥ 

भूतेषु सवेप्राणिषु अविमक्तममित्नमेकमेव तत्, न तु प्रािदेहं भिन्नं व्योमवत्सर्व- 
व्यापकत्वात् । तथाऽपि देहतादात्मयेन प्रतीयमानत्वात्परतिदेहं विभक्तमिव च स्थितम् । 
ओपाधिकव्वेनापारमाधैको व्योस्नीव तत्र भेदावभाप् इत्यर्थः । ननु भवतु क्षेत्रज्ञ 
सवेग्यापक एकः, ब्रह्य तु जगत्कारणं ततो भिन्नमेवेति नेत्याह भृतभ्तरँ च मतानि 
सवौणि स्थितिकाले बिमतीति तथा प्रह्यकटे अरतिष्णु ग्रप्तनरीमुत्पत्तिके प्रभ- 
विष्णु च प्रभवनशीटं प्वैस्य । यथा रञ्ञवादिः स्पीदेर्मायाकसित्य । तप्माय- 

} 

१ख. ग, घ.इ,च.,छ.ज. स्र, ज, प्रू। अ 



 जिनश्के००]) श्रीद्धवद्मीता। ` ` ३७५. 

जगतः स्थितिट्योतपत्तिकारणं ब्रह्म तदेव सेत्रजञं प्रतिदेहमेकं जेयं न ततोऽ- 
नयदित्यर्थः | १६ ॥ य 

श्री° दी०--किं च--अत्रिमक्तरिति । भूतेषु स्थावरजङ्गमात्पकेषु अविभक्तं 
कारणात्मनाऽमिन्न कायौत्मना विभक्तं भिन्नमिवावस्थितं च । तदपूरवोक्तं ज्ञेयं भूतानां 
मतृ च पोषकं स्थितिकाले । प्रटयकाटे च ग्रिष्णु ग्र्नशीढम् । मृष्टिकाठे च प्रम- 
वषय नानाकायात्मना प्रभवनद्राटम् ॥ १६ ॥ 

म० टी०-ननु सवत्र विद्यमानमपि तन्नोपटम्यते चेत्तहिं जडमेव स्यात्, 
प्यात्स्वयंज्योतिषोऽपि तस्य रूपादिहीनत्वेनेन्धियावग्राह्मत्वोपपत्तेरियाह-- ` 

ऽयातषामराप तजञ्ज्यातिस्तमस्ः प्रयुच्यत ॥ 
+ ॐ 9 $ [र । ® ®. 9 ४ । 

ज्ञान ज्ञेय न्ानमस्य हद सदस्य विणएितम्ःः ॥१५७॥ 

तन्तेयं ब्रह्म भ्योतिषामवमाप्तकानामादिलयादीनां बद्धयादीनां च बाद्यानामान्तरा- 

णामपि ज्योतिरवमाप्रकं चेतन्यज्योतिषो जडन्योतिरवमाप्तकत्वोपपतते; । ̂ येन सूरय. 
पति तेनतेद्धः।” “ तस्य माप्रा सवेमिंदं विमाति "” इत्यादिश्रतिम्यश्च । वक्ष्यति च-- 

“यदादिलगतं तेजः" इत्यादि | खयजडत्वामवेऽपि जडपेसष्ं स्यादिति नेलाह- तमसो 
जडवगात्परमविद्यातत्कायाम्यामपारमाथिकाम्यामपंस्यषठं पारमार्थिकं तद्रदय सदमतो 
संबन्धायोगात्। उच्यते “अक्षरात्परतः परः" इत्यादिश्चतिमितरेह्यवादिमिश । तटुक्तम्- 

¢ निःपङ्गस्य प्तसङ्गेन कृटस्थस्य विकारिणा । 
| आत्मनोऽनात्मना योगो वास्तवो नोपपद्यते " ॥ 

८ आदित्यवर्णं तमतः परस्तात् " इति श्रुतेश्च । आदिल्यवणेमिति खमनि प्रका. 

शन्तरानपेक्षं स्ैस्य प्रकाशकमिलयथः । यम्मात्तत्छयेन्योतिनेडाप्तंयष्टमत एव. 
तज्ज्ञानं प्रमाणजन्यचेतेवृत्यमिव्यक्तपंविदरूपम् । अत एव तदेव ज्ञेयं ज्ञातुमहेमन्नात-. 
त्वाजस्याज्ञातत्वामावेन ज्ञात॒मनहेत्वात् । कथं तहि स्वन ज्ञायते तत्राऽऽह--ज्ञान-. 
गम्यं पू्वोक्तेनामानित्वादिना तचज्ञानार्थदरांनान्तेन साधनकटपिन ज्ञानहेत॒तया 
ज्ञानशबव्ितेन गम्यं प्राप्यं न तु तद्विनेलयथः | ननु साधनेन मम्यं चेत्तत्कि देशान्तर-, 

व्यवहितं नेत्याह--हृदि स्य विष्ठितं पर्वैष्य प्राणिजातस्य स्हदि. बुद्धो विष्ठितं 
सवेन मामन्येन स्थितमपि विशेषशूपेण तत्न स्थितममिभ्यक्तं -जीवरूपेणान्तयामिष- 

% श्रीधरटीकामृपुस्तफरेप्ु ख. ग. घ. इ, च. छ. ज. स्ञ. संहि तमिति पाठः । 

` १क.ग. घ. छ. ज.-ज, पिष्ितम् । २ कृ, ग. घ. @, ज. ज, पिषितं । 3 क.म, ध, 

छ. ज, च. पिषितं । ` ' 
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पेण च, पौरं तेन इवाऽऽदथषुैकान्तादौ । अन्यवहितमेव वस्तुतो भ्रान्त्या व्यव 
हितमिव सकभ्रमकारणान्ञाननिघरस्या प्राप्यत इषेः ॥ १७ ॥ 

 श्री० दीर-किं च-ज्योतिषामिति । अ्योतिषां चन्द्रादिल्यादीनामपि 
तज्ज्योतिः प्रकाशकं तत् । ¢ येन सूयस्तपति तेनपेद्धः ” । 

न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं 
नेमा विद्युतो मानित कुतोऽयमधिः । 

तमेव मान्तमनुमाति सरव 
तस्य मापा सवैमिदं विमाति ” इत्यादिश्रुतेः ॥ 

अत॒ एव तमपरोऽन्तानात्परं तेनासंसष्ठच्यते । “ आदिल्यवणं तमः 

परस्तात् ” इत्यादिश्रुतेः । ज्ञानं च तदेव बुद्धिवृत्तावभिव्यक्तम् । तदेव रूपा- 
दयाकरेण ज्ञेयं च, ज्ञानेन गम्यं च, “अमानित्वमदम्मितवम् " इतयादिटक्षणेन पूर्वोक्तेन 

ज्ञानप्राधनेन प्राप्यमित्यथः । ज्ञानगम्यं विशिनष्टि स्वस्य प्राणिमात्रस्य हदि विष्टित 
विरेषेणाप्रच्युतखरूपेण नियन्तृतया स्थितम् । विष्ठितमिति पडठेऽषिष्ठाय स्थित- 
मिलैः ॥ १७ ॥ 

प° दी०--उक्तं कषत्रादिकमविकारिणं फटं च वदन्चेपसहरति-- 

इति क्षत्रं तथा ज्ञानं ज्यं चोक्तं समाप्तः ॥ 
~ क क 

मद्रक एताष्टज्ञायं मद्धावायापपद्यतं ॥ १८ ॥ 

इति अनिन पूर्वोक्तेन प्रकारेण क्षरं महामूतादिधृत्यन्तं तथा ज्ञानममानित्वादितत्व- 
ज्ञानाथेदशेनानतं जञेयं चानादिमत्परं ब्रहम विष्ठितमिलन्तं श्रतिम्यः स्मृतिभ्यश्चाऽऽङकप्य 
त्रयमपि मन्दबुद्धघनुग्रहाय मया सेक्षेपेणोक्तम् । एतावानेव हि सर्वो वेदार्थो गीता- 
यश्च | असतिश्च पवीध्यायेोक्तटक्षणो मद्धक्त एवाधिकारील्याह--मरद्धक्तो मयि मगवति 
वासुदेवे परमगुरो समितपर्वात्ममावो मदेकशरणः सर एत्योक्तं कें ज्ञाने ज्ञेयं च 
विज्ञाय विवेकेन विदित्वा मद्धावाय सवीनथदून्यपरमानन्दमावाय मोक्षायोपपचते 
मोक्षं प्रं योग्यो भव्ति । 

८ यस्य देवे परा भक्तियेथा देवे तथा गुरौ । 
तस्यैते कथिता द्यथा; प्रकाशन्ते महात्मनः '› इति श्रुतेः ॥ 

तस्मात्सवेदा मदेकशरणः पत्नासन्ञानपाधनान्येव परमपुरषाथटिप्पुरतुवतेत तुच्छ- 
व्रिषयमोगस्यृहां हित्वेत्यमिप्रायः ॥ १८ ॥ 

(9 

१क.ग.ध्.छ,ज. ज. ह्य पिष्टि । 



[अ०१३े०१९] भ्रीपद्धगवद्रीता । ` ३७७ 

श्री° दी०-उक्तं क्ित्रादिकमधिकारिफटटपहितमुपपदरति-- इतीति । इत्येवं 
सेतर महामूतादिधृत्यन्तं तथा ज्ञानं चामानित्वादितच्चज्ञानधिदशनान्त ज्ञेयं चानादि. 
मत्परं ब्रहमेल्यादिविष्ठितमिव्यनतं वपिष्ठारिभिधिस्तेणेक्तं परममपि मया सषपेणोक्तम् । 
एतच पू्वाध्यायोक्तटक्षणो बद्धक्तो विज्ञाय मद्धावायं व्रहमत्वायोपपदये 
योग्यो भवति ॥ १८ ॥ | 

म० दी०--तदनेन ग्रन्थेन तत्सत्रं यज्च यादक्चेयेतद्वयाख्यातमिदानीं “यद्विकारि 
यतश्च यत्। स च यो यत्पमावश्च › इत्येतावद्रचास्यातभ्यम् । तत्र प्रकृतिपुरुषयोः संप्तार- 
हैतुत्वकथनेन यद्विकारि यतश्च यदिति प्रकृतिमिल्यादिद्राम्यां प्रपञ्चते । पचयो 
यतपरमावश्वेति तु पुरूष इत्यादिद्धम्यामिति किकः । तत्र सप्तम ईश्वरस्य दरे प्रकृती 
परापरे क्षेत्रक्त्रज्ञलक्षणे उषन्यस्थेतचो नीनि मूतानीत्युक्तम्, तत्रापरा प्रकृति; कषतररक्षणा 
परा तु नीवरक्षणेति तयोरनादित्वमुक्तवा तदुमययोनितवं म॒तानामच्यते-- 

प्रतिं पुरषे चेव विद्ध्यनादी उभावपि ॥ 
विकाराश्च गणाशेव विदि प्रकृतिपंभवान् ॥ १९ ॥ 

भी 

परकृतिमीयास्या त्रिगुणात्मिका पारमेश्वरी शक्तिः कषे्रहक्षणा या प्रागपरा प्रकृति- 
रित्युक्त । या तु परा प्रकृतिरजीवास्या प्रागुक्ता स॒ इह पुरुष इत्युक्त इति न 
पृवीपरविरोधः । प्रकृतिं पुरषं चोमावपि अनादी एव विद्धि, न विद्यत आदि 
कारणं ययोस्तौ ।. तथा प्रकृतेरनारित्वं सर्वनगत्कारणत्वात् । तस्या अपि कारणपा- 
पक्षत्वेऽनवस्यप्रसङ्गात् । पुरुषस्यानादित्वे तद्धमाधमप्रयुक्तत्वात्कृत्लस्य जगतः, 

जातस्य हषशचोकमयप्तप्रतिपत्तेः । अन्यथा कृतहान्यक्रताम्यागमप्रपक्गात् । यतः प्रकृ 
तिरनादिरतस्तस्या मतयोनित्वमुक्तं प्रागृपपद्यत इत्याह~विकारांश्च षोडश पञ्च 
महामतान्येकादशेद्धियाणि च गुणांश्च पत्वरनस्तमोखूपन्पुतदुःखमोहन्प्रकृतिपिमवा- 

नेव प्रक्ातक्रारणकानकच विद्धे जान।ह् ॥ १९ ॥ 

श्री ° री०--तदेवं तत्रं यच यारक्चेयतावत्प्पद्चितम् । इदा तु “यद्विकारि 
यतश यत्। प्र च यो यत्प्रभावश्च” इत्येततपत्रं प्रतिज्ञातमेव प्रकृतिपुरुषयोः प्रारहेतुत्व- 
कथनेन प्रपश्चयति प्रकृतिमिति पश्चमिः--तत्र प्रकृतिपुरूषयोरादिम्छे तयोरपि प्रक- 
ल्न्तरेण मान्यमित्यनवस्थापत्तिः स्यात् । अतस्तावूमावनादी विद्धि । अनदेरीश्वरस्य 
सक्तितवाद्यकृतिरनादिः । पुरुषोऽपि तद॑रात्वादनादिरेव । अन्न च परमेश्वरस्य 
तच्छक्तीनां चानादित्वं नित्यत्वं च श्रीमच्छंकरभगवद्धाप्यकृद्धिरतिप्रबन्धेनोपपादित- 
मिति नास्माभिः प्रतन्यते । विकारांश्च देरन्दरियारीन्युणांशच मुणपरिणामान्पुखदुःखमे- 
हादीन्प्रकृतेः समृतानविद्ध ॥ १९ ॥ 

1. 



३७८ पधसृदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[भ० १३०२०२१] 

पण दी०- विकाराणां प्रकृतिपमवत्वं विवेचयन्परुषस्य ससारहतत्वं दश्यति- 

कार्थकरणकर्तखे हेतुः प्रकृतिरूच्यते ॥ 
पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृते हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

कार्यं शरीरं करणानीन्धियाणि तत्स्यानि योदश देहारम्मकाणि मृतानि तष 
य्वेह कायंग्रहणेन ग्यन्ते । गुणाश्च पुखदुःखमोहात्मकाः करणाश्रयतवात्कर- 
णग्रहणेन गृह्यन्ते | तेषां कार्यकरणानां कृत्वे तदाकारपरिणामे हेतुः कारणं प्रकृ 
तिरुच्यते महिमभिः । कायकारणेति दीषंपाठेऽपि मर एवाथः । एवं प्रकृतेः संपार- 
कारणत्व व्यास्याय पुरुषस्यापि यादृश तत्तदाह--पुरुषः क्षचज्ञः प्रा प्रकृतिरिति 

प्राख्यास्यातः । प पुखदुःखानां पुखदुःखमोहानां मोग्यानां सर्वषामपि मोक्तृतव 
वृत्युपरक्तोपटम्मे हेतुरुच्यते ॥ २० ॥ 

भी° दी०-- विकाराणां प्रकृतिंमवत्वं ददयन्परुषस्य संप्ारहेतुत्वं दशंयति- 
कार्यकारणेति । कार्थं शरीरं कारणानि सुखदःखादिप्ताधनानीन्धियाणि तेषां कर्व 
त्वे तदाकारपरिणामे प्रङृतिर्हतुरुच्यते कपिखादिमिः । पुरुषो जीवसतत्कृतसुखदुःखानां 
मोक्तत्वे हेतुरुच्यते । अयं मावः-- यद्यप्यचेतनायाः प्रकृतेः खतः क्त्वं न 
संमवति तथा परुषस्याप्यविकारिणो मोक्तत्वं न संमवति तथाऽपि कर्त्वं नाम 
क्रियानिर्वतकत्वम् | त॑स्चेतनस्यापि चेतनादृषटवशात्संमवति । यथा वदध्वैज्वलनं 
वायो्तियेगगमनं वत््ादृष्टवहात्न्यपयत्तः क्षरणमित्यादि । अतः पुरुषसंनिधाना- 
स्ते: करतवमुच्यते । भोक्तृत्वं च पुखदुःखवेदनम् । तचतनधरम॑एवेति प्र्ृति- 
पिनिधानात्परुषस्य मोक्तत्वमुच्यत इति ॥ २०॥ 

प० टी०-- यत्पुरुषस्य पुखटःखमोक्तत्वं पपरारित्वमि्युक्तं तस्य किं निमित्त 

मित्युच्यते-- 

परुषः प्रकृतिस्थो हि भूक प्रकृतिजान्गुणान् ॥ 
कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदपयोनिजन्मसु ॥ २१॥ 

्रङृतिमीया तां मिथ्यैव तादात्मेनोपगतः प्रकृतिस्यो हि एव पुरुषो मुङ्क उप. 
टमते प्रकृतिजान्गुणान् । अतः प्रकृतिजगुणोपलम्भहेतुषु सदप्तचोनिजन्मप्ु सोनयो 
देवाद्यातेषु हि सा्तिकमिषटं फं मृज्यते । अपतद्योनयः ष्श्वादयास्तेषु हि तामप्त- 
मनिष्ठं फं मुज्यते । सरदप्योनयो पमीधर्मभिश्रलवाद्भादणायया मनुष्यास्तेषु हि 
राजप मिश्च फटं भुज्यते । अतस्तत्रास्य पुरुषस्य . गुणसङ्गः सच्वरनस्तमोगुणात्मक- 
|. | भग्रीषरदीकामूरे कारणेतयेवपाढः। । 
ग ------------------------------------------- ~~~ ननन 

१क.ख.व्. घ. इ, च, छ, ज, क्ष, ज, 'यक्रार'। २ क. तचाचे" । 



[अ०१द्ो०२२] भ्रीपद्धगवह्मीता । ` ३७९ 

परक्रृतितादात्म्यामिमान एव कारणम् । न त्वङ्गस्य तस्य खतः सपार इत्यषः | 
अथवा गुणप्गो गुणेषु शब्दादिषु भुषदुःलमोहत्मकेषु पङ्गोऽभिहाषः काम इति 
यावत् । प्र एषास्य सदपयानिनन्मपु कारणं ¢ स्र यथाकामो मवति तत्कतुर्मवति 
यत्कतुभेषति तत्कर्म कुरते यत्कर्म कुरूपे तदमिपंपद्यते ” इति श्रुतेः । असिन्नपि 
पक्षे मूढकारणत्वेन प्रकृतितादात्म्यामभिमानो द्रष्टम्यः ॥ २१ ॥ 

श्री ° टी ०--तथाऽप्यविकारिणो जन्मरहितस्यं च मोक्ततवं कथमित्यत जह-- 
पुरुष इति । € यप्म्क्ृतिस्थसतत्कारथे देहे तादात्म्येन स्थितः पृषूषोऽतस्तजनि- 
तान्मुखादीनमुधे । अप्य च पृरूष्य प्तीषु देवादियोनिषु अप्ततीपु च तिर्थगादियोनिषु 
यानि जन्मानि तेषु गुणज्ञो गुणैः शुभाशुमकर्मकारिमिरिन्दिेः सङ्गः कारण- 
मिद्यथः ॥ २१ ॥ 

म० टी०--तदेवं प्रकृतिमिथ्यातादात्म्यात्पुरषस्य पप्तारो न खष्पेगेतयुक्त, 
कीदशं पुनस्तस्य खरूपं यत्र न सैमवति पप्र इत्याकाइक्षायां तस्य खद्पं पराक्षा- 
तिदिशत्राह- 

१, भ 

उपद्रशनमन्ता च मता भाक्ता महश्वरः ॥ 

परमासेति चाप्युक्तो देहेऽसिमिन्पुरुषः परः ॥ २२॥ 
अस्िन्प्रकृतिपरिणामे देहे जीवरूपेण वतैमानोऽपि परुषः परः प्रकृति गुणापष्टः 

परमाथेतोऽप्प्ारी खेन रुपेगेलयथेः । यत उपद्रष्टा यथतिग्यजमनिषु यज्ञकर्ेभ्या- 
रतेषु ततप्मीपस्थोऽन्यः सखयमन्याप्रतो यजञवियाङुशरतवादत्वियनमानन्याप्रगुणदो- 

पाणामीक्षिता तद्रत्कायंकरणम्यापरेषु स्वयमव्यापृतो विरुक्षण्ेषां कार्यकरणानां 
सव्यापाराणां समीपस्थो दरष्टा न तु कता पुरुषः ^ सत॒ यत्तत्र कंचित्परयघ्यनन्वाग- 
तसेन भवल्यपङ्गो ह्ययं पुरषः? इति श्रुतेः । अथवा देहचकर्मनोवुच्यात्मतु दरष्टषु मध्ये 
गाहान्देहादीनपश्यात्यम्यवहितो ्ष्ाऽऽत्मा पुष उपद्रष्टा । उपशब्दस्य सामीप्याथ- 

त्वात्तस्य चाग्यवधानद्पस्य प्र्गातमन्येव पयव्तानात्। अनुमन्ता च कायैकरणप्रवृत्तिषु 
स्वयमप्रवृत्तोऽपि प्रवृत्त इव संनिधिमात्रेण तद्नुङ्खत्वादनुमन्ता । अथवा स्वन्यापरषु 
प्रवृत्तन्देहेन्धियादीत्न निवारयति कदाचिदपि तत्ाक्षिमृतः पुष इतयनुमन्ता, “शताक्षी 
चेता" इति श्रुतेः। मती देहेन्द्ियमनोबुद्धीनां सेहतानां वेतन्यामाप्तविरिष्टानां स्वसत्तया 
स्फुरणेन च धारयिता पोषयिता च । भोक्ता बुद्धः घुखदःखमीहात्पकान्पर्ययान्सरूप- 
चैतन्येन प्रकाशयतीति निर्विकार एवोपरव्धा। । महेश्वरः सर्वालत्वात्स्वतन्रल्वाच 

वयन 

१क.च.श्स्यभो।२ख.ग.घ. छ.च. छ. ज. क्ष, सङ्गःश्ुः ३ क. कख.ग.ध, 
ह, ज, छ, यकारः ग, घ.ङ, च. ज, श्च. "्येकारः। ५ ख. घ. इ. ज, श्यैकार'। 



३८० मधुसूदनसरसतीश्रीषरस्वापिकरतरीकाभ्यां समेता--[अ०१३०२;] 

महा नीशवर शरेति महेश्वरः । परमात्मा देहादिवुच्यन्तानामव्ियाऽऽत्मत्वेन कल्पितानां 
परमः प्रकृष्ट उपदरष्तवादिपू्वोक्तविरोषणविशिष्ट आत्मा परमात्मा, इति अनेन ₹ाञदे- 
नापि उक्तः कथितः श्रुतौ । चकारादुपद्रषटे्यादिशब्देरापि स्र एव पुरुषः प्रः । “उत्तमः 
परपस्त्वन्यः परमासेत्युदाहतः? इलभरेऽपि वक्ष्यते ॥ २२ ॥ 

श्री टी०- तदनेन प्रकारेण प्रक्कलयविवेकतपुरुषस्य पेप्तारो न तु खड्पत 
इत्याशयेन तस्य स्वरूपमाह--उपद्रषटति । अस्िन्रकृतिका देहे वतेमानोऽपि पुरुषः 
परो भिन्न एव न तदुणे्ुञयत इत्यथः । तज हेतवः--यसमदुपद् एथभ्मूत एव 
समीपे स्थित्वा दर ाक्षीत्यरभः । तथाऽनुमन्ताऽनुमोदितेव संनिषिमत्रेणानुप्राहकः 
“पाक्ष चेता केवलो निर्गुणश्च” इत्यादिश्रुतेः । तथेश्वरेण रूपेण मतां विधारक इति 
चोक्तो भोक्ता पाठक इति च । महांधाप्तावीश्चरश्च सत॒ बरह्मादीनामधिपतिरिति च 

क (५ भ क (क ४ परमात्माऽन्तयामीति चोक्तः श्रुला । तथा च श्रुतिः“ एष मूताधिपतिरेष छेकेश्वर 
एष छोकपाः"" इत्यादिः ॥ २२ ॥ 

म० टीर-तदेवं प्त च यो यत्प्रभावश्वति व्यास्यातमिदानीं यज्जञात्वाऽमृतमशरुत 
इत्युक्तमुपप्तहरति- 

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ॥ 
सवथा वतमानीऽपि न स॒ भूयोऽभिजायते ॥ २३ ॥ 

य एवमृक्तेन प्रकारेण वेत्ति पुरुषमयमहमस्मीति साक्षात्करोति प्रकृतिं चातियां 
गुणे; स्वविकरैः सह् मिथ्यामूतामात्मव्िया बाधितं वेत्ति निवृत्ते ममाज्ञानतत्कर्य 
इति, स सवथा प्रारब्धकरमवशादिन्द्रद्विधिमतिकरम्य वर्वमानोऽपि मयो न जायते 
पतितेऽस्मिनिद्रच्छरीरे पुनर्देहमरहणं न करोति । अविद्यायां विद्यया नारितायां 
तत्कायापमवस्य बहुषोक्तत्वात् “ तदधिगम उत्तरपूवीघयोर-छेषविनाशो तद्यप- 
देशात् ” इति न्यायात् । अपिशम्दादविपिमनतिक्रम्य वतमानः, खवृत्तस्थो मूयो न 
जायत इति किमू वक्तव्यमित्यमिप्रायः ॥ २३ ॥ 

श्री° दी०--एवं प्रकृतिपुरुषविवेकन्ञानिनं सतोति--य धवमिति । एवमुपद्ष्- 
तवादिरूपेण पुरुषं यो वेत्त । परकृतिं च गुणैः सह सुखदुःखादिपरिणमेः सहितां यो वेत्ति 
स्त पुरुषः सवथा विधिमतिषद्ध्येह वर्तमानोऽपि पुननीमिजायते मुच्यत एवेत्यथैः॥९३॥ 

म० दी०--अन्राऽऽलदशेने साधनविकरपा इमे कथ्यन्ते-- 
 , 

१ख.घ. ङ. छ. च, ्थितव्वाद्दरष्ा । २ फ़, छा । त । ३ ष. छ. “थैः । यथा गगनेऽकैः 
साक्षी दरधवमिति । त' । $ 



[भ०१३शे०२५-२५] श्रीपद्धगवद्गीता । ३८१ 

ध्यानेनाऽऽ्मनि पश्यन्ति केचिदासानमात्मना ॥ 
अन्ये सांख्येन योगेन कमथोगेन(ण) चापरे ॥ २४॥ 

इह हि चतुर्विधा जनाः केचिदुत्तमाः केचिन्मध्यमाः केचिन्मन्दाः केचिन्मन्दतरा 
इति । ततरोत्तमानामातन्नानसाधनमाह- ध्यानेन विजातीयप्रत्ययानन्तरितेन प्रजातीयप्र- 
त्ययप्रव।हेण श्रवणमननफठमूतेनाऽऽत्मविन्तनेन निदिष्याप्तनशन्दोदितिनाऽऽत्मनि बुद्धौ 
परयन्ति साक्षत्छुषेन्ति आत्मानं प्रल्क्चेतनमातना ध्यानप्कृतेनान्तःकरणेन केचिदु- 
तमा योगिनः । मध्यमानामालमज्ञानप्ताधनमाह-अन्ये मध्यमाः सस्येन योगेन निरदिष्या- 
सनपुवैमाविना श्रवणमननह्ेण निघ्यानिलव्विकादिपू्वकेणेमे गुणत्रयपरिणामा अना- 
त्मानः प्व मिथ्यामृतास्तताक्षिमृतो नित्यो विभृनिविकारः सत्यः समस्तनडतिन्धष्ून्य 
आत्माऽहमिलयेवं वेदान्तवाक्यविचारजन्येन चिन्तनेन, परयन्त्यात्मानमास्मनीति वतैते । 
ध्यानोत्पत्िदवरिणेत्यथः । मन्दानां ज्ञानप्राधनमाह--कमेयोगेने(गे)धराप॑णवुद्धया करिय- 
मणेन फलामिप्तधिरहितेन तत्तद्रणौश्रमो चितेन वेदविहितेन क्मकङपेन चापरे मन्दाः, 
परयन्त्यात्मानमातसनीति वतते । सच्दुद्धया श्रवणमननध्यानोतपत्तिद्रारेणेत्यथैः॥२४॥ 

श्री दी ०--ए्वमूतविविक्तासज्ञाने प्ाषनविकरपानाह ध्यानेनेति द्वाम्याम्-- 
ध्यानेनाऽऽत्मा कारप्र्ययवच्याऽऽत्नि देह आत्मना मनतैनमातमानं केचिस्पदयनि । 
अन्ये तु सस्येन प्रकृतिपुरुषवेरक्षण्याशोचनेन, योगेनाष्टङ्ेनापरे, अपरे च कर्मयो- 
गेन(ण) परयन्तीति सवेत्रानुषङ्गः । एतेषां च ध्यानादीनां यथायोग्यं क्मपरमुचचये सल्यपि 
तत्तन्िष्ठमेदामिप्रायेण विकस्पोक्तिः ॥ २४ ॥ 

म० टी०--मन्दतराणां ज्ञानप्ताधनमाह-- | 
किय म, क क 

अन्य त्ववमजानन्तः श्रुखाऽन्यक््य उपापत॥ 

तेऽपि चातितरन्त्येव मद्ये श्रुतिपरायणाः ॥ २५॥ 
अन्ये तु मन्दतराः तुशब्दः पूर्व्छोको कविविधाधिकारिविरक्षण्ययोतना्थः । एषू- 

पयिष्वन्यतरेणाप्येवं यथोक्तमात्मानमजानन्तोऽन्येभ्यः कारुणिकेम्य आचायम्यः श्रुत्व 
दमेवं चिन्तयतेतयुक्ता उपापते श्रदृषानाः पन्तशिन्तयन्ति तेऽ चातितरन्लेव मृत्यं 
सैप्तारं श्रुतिपरायणाः खयं विचाराप्मथौ अपि श्रदधानतया गुरूपदेराश्चवणमा्रपरा- 
यणाः । तेऽपील्िशन्द्राये खयं विचारप्मथासते मृत्युमतितरन्तीति किमु वक्तम्यमि- 
लयमिप्रायः ॥ २९ ॥ 1 - 

श्री ० दी ०-अतिमन्दाषिकारिणां निस्तारोपायमाह-- अन्य इति । अन्धे तु 
सांर्ययोगादिमर्गेणेव॑मूतमुषद्रषत्वादिरुक्षणमात्मानं पाक्षात्कतमनानन्तोऽन्येम्य आचा- 
येभ्य उपदेशेन श्रुत्वोपाप्तते ध्यायनित । ते च श्रद्धयोपरेशश्रवणपरायणा; सन्तो मृत 
सपरं .शनेरतितरन्येव ॥ २९ ॥ 



३८२ मधुसुदनसरस्वतीश्रीरस्तामिङृतटीकाम्यां समेता-[अ०१े०२-२०] 

म० री०-प्ारस्याऽऽविदयकताद्वियया मोक्ष उपपद्यत इयेतस्याधस्यावधार- 
णाय सप्तारतननिवतेकज्ञानयोः प्रपञ्चः क्रियते याक्दध्यायप्तमा्ि । तत्र कारणं गुणप्त- 
्गोऽप्य परसचोनिजन्मल्िव्येतस्रागुक्तं विवृणोति-- 

यावत्संजायते रिचि स्थावरजङ्गमम् ॥ 
षतकषज्ञसंयोगात्तहिद्धि भरतषभ ॥ २६॥ 

यावक्किमपि सर्च वस्त संजायते स्थावरं जङ्गमं वा तत्सवं कत्रषेत्ज्ञपतयागात्, 
अविद्यातत्कायत्मकं जडमनि्वैचनीयं पदप्तत्सं दश्यजते क्षेत्रं तद्विखक्षणं तद्धापतकं 
खप्रकाशपरमाथपचेतन्यमसङ्गोदापीनं निर्धमैकमद्वितीयं कित्रजञं तयोः संयोगो मायाव- 
शादितरेतरविवेकनिमित्तो मिथ्यातादात्मयाध्याप्तः सलयानुतमिथुनीकरणात्मकः, तस्मा- 
देव संजायते तत्सर्वं कायजातमिति विद्धि हे भरतषभ । अतः खरूपाज्नाननिनन्धनः 
संप्तारः खषूपज्ञानाद्विनंषटुमहति खम्रादिवदिदयमिप्रायः ॥ २६९ ॥ 

भरी० दी०---तत्र कमयोगस्य तृतीयचतुथपन्चमेषु प्रपश्चितत्वादध्यानस्य योगस्य 
च पष्ठाष्टमयोः प्रपश्चितत्वादध्यानादेश्च सांस्यविविक्तात्मविषयत्वात्सांस्यमेव प्रपञ्चय 
ननाह यावरितल्यादियावदध्यायप्तमाप्ि--यावत्किचिद्वस्तुमात्रं सच्मुत्पद्यते तत्सवं 
्ेत्रेत्रज्ञयोयोगादविवेककरतात्तादात्म्याध्यापराद्धवतीति जानीहि ॥ २६ ॥ 

म० दी०--एवं संप्तारमति्यात्मकमुकत्वा तन्निवतेकवियाक्थनाय य एवं वेत्ति 
पुरुषमिति प्रागुक्तं विवृणोति- 

समं सवेषु मतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ॥ 
( (प [म् (. (कष \ 

[वनरयत्स्वावनश्यन्त यः पर्यात स्र परयाते ॥ २५७॥ 
सर्वेषु भूतेषु मवनधरमकेषु स्थावरजङ्गमात्मकेषु प्राणिषु अनेकत्रिवनन्मादिपरिणामशी- 

तया गुणप्रधानभावापत्त्या च विषमेषु अत एव चच्व्षु प्रतिक्षणपरिणामिनो हि भावा 
नापारेणम्य क्षणमपि स्थातुमीशते । अत एव परस्परबाध्यवाधकमाव(पननेषु एवमपि विन- 
दयत्पु दष्टनष्टखमविषु मायागन्धवनगरादिप्रायेषु समं सवैतरेकषपं प्रतिदेहमेकं जन्मा- 
दिपरिणामशुन्यतया च तिष्ठन्तमपरिणममानं परमेश्वरं सवैनडवगै प्रत्तस्फूर्तिप्रस्वेन 
बाध्यवाधकमावरन्यं पवैदोषानास्कन्दितमविनद्यन्तं दृष्नष्टपरायपदधेतवापेऽप्यवाषि- 
तम् । एवं पवेप्रकरिण उडप्रपञ्चविरक्षणमात्मानं विवेकेन यः शाच्चक्ुषा परयति स 
एव प्यल्यात्मानं जग्रहोधेन खञ्नभरमं बाधमान इव । अन्ञस्तु खम्नदर्ञीव भान्त्या 
विपरीतं प्यत्न प्यत्येव, अद्दनात्मकत्वाद्धमस्य । न हि रज्जुं सपतया पदयन्पदय- 
तीति ग्यपदिदयते, रण्ज्वदरीनातमकत्वात्पर्पदश्ैनस्य । एवमूतान्यानुपरक्ुद्धा- 

ताय, अः १ 

त्मदशेनात्तददशनातिकाया अविद्याया निवृत्तिस्ततसत्कायतपारनिवृत्तिरियमिप्रायः । 



[भ०१३ग ०२८] | श्रीपद्धगवट्रीता । | ३८१३ 
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अन्राऽऽत्मानमितिविरेष्यहामो विशेषणमयादया । परमेशवरमित्येव वा विशेष्यपदम् । 
विषमत्वचश्चरत्वभाध्यवाधकद्पत्वरुक्षणं जडगतं वेधम्ै समत्वतिष्ठखपरमेशरतषूपा- 

हि ® ® अ त्मविरेषणवशादथास्पाप्तमन्यत्कण्डोक्तमिति विवेकः ॥ २७ ॥ 
श्री टी ०--अविवेकङ्ृतं पप्ारोद्धवमुक्त्वा तनिषरृत्तये वितिक्तासविषयं पम्य- 

गदशानमाह-- सममिति । स्याकरजङ्गमात्पकेषु पूतेषु निर्विषं सृहटूपेण समं यथा 
भवेत्येवं तिष्ठन्तं परमात्मानं यः परयति अत एव तेषु ॒विनरयत्छपि अविनदयन्तं यः 
परयति प एव पम्यक्परयति नान्यः ॥ २७ ॥ 

` म° दी०-तदेतदालदशेनं फटेन सोति रुच्युतत्तये- 
५ [कन्द रै [य ५ 

सम परयाच्ह सतत्र समवास्यतमाश्ररम् ॥ 

न हिनस्त्यासनाऽऽसाने ततो याति पर गतिम्॥२८ 
समवस्थितं जन्मादिविनाश्चान्तमावविकारदन्यतया पम्यक्तयाऽव्ितमित्यविनाशि- 

त्वछामः। अन्यत्परर्याल्यातम् । एवं प्वोक्तविरेषणमात्मानं परयत्तयमहमस्मीति 
दाखदश्या पाक्षात्कुन्न हिनस्त्यात्मनाऽऽत्मानम् । र्वो ह्यन्तः परमारथप्तम्तमेकमक्त- 
नमोकतृपरमानन्दरूपमाततानमन्चिषा पति मत्यपि वस्तुनि नालति न मतीतिपरतीति- 
जननप्तमथेया खयमेव तिरस्कुव्सन्तमिव करोतीति हिनस्येव तम् । तथाऽविद्याऽऽ- 
त्मत्वेन परिगृहीतं देहन्द्रियसेघातमात्माने पुरातनं हत्वा नवमादतते करमवशादिति 
हिनस्येव तम् । अत उमयथाऽप्यासहैव सरवोऽप्यज्ञः, यमधिकृत्येयं॑शङुनतटावच- 
नरूपा स्मृतिः-- ` 

५ क्रि तेन न कृतं पापं चोरेणाऽऽत्मापहारिणा । 
योऽन्यथा सन्तमात्मानमन्यथा प्रतिपद्यते '” इति | 

धरुतिथ-- 
५८ असुर्या नाम ते लोका अन्धेन तमघ्राऽऽवृताः । 

त्ते प्रे्यामिगच्छनित ये के चाऽऽत्महनो जनाः " इति ॥ 

अपूर्यां अपुरस्य खमूता आय सपरा मोग्या इत्यथैः । आत्महन इत्यनास्- 
न्यात्मामिमानिन इत्यथैः । अतो य आलमज्ञः सोऽनालन्यात्माभिमानं शृद्धात्मदशच- 
नेन बाधते । अतः खषूपडामात्न हिनस्स्यात्मनाऽऽत्मानं ततो. याति परां गतिम् । 
तत आसहननामावादविचयातत्कानिद्रृ्तिलक्षणां मुक्तिमथिगच्छप्रीत्यथः ॥ २८ ॥ 

श्री° दी ०--कुत इत्यत आह- सममिति । स्वत भूतमात्रे समं प्म्यगप्रचयु- 

१ क. घ्, हिता । 



३८४ मधुसूदनसरस्वती भरीधरस्वामिङरेतदीकाभ्यां समेता- [अ ०१३४ ०२९-३० 

तस्वरूपेणावसभ्थितं परमात्मानं पदयन्दि यस्मादात्मना स्वेनेवाऽऽत्मानं न हिनस्ति 
अविद्या स्िदानन्दङूपमात्मानं तिरस्कर न विनाङ्ञयति । ततश्च परां गतिं मोक्षं 
प्राप्नोति । यस्तवेवे न परयति मर हि देहात्मदरीं देहेन महाऽऽत्मानं हिनसि । 
तथाच श्रुतिः- 

५८ अपया नाम ते छोका अन्धेन तमपताऽऽवृतताः। 
ताते प्रेयामिगच्छनिति ये के चाऽऽत्महनो जनाः " इति ॥ २८ ॥ 

प० री०-ननु शुमाश्मकमकर्तारः प्रतिदेहं भिन्ना आत्मानां विषमाश्च तत्त- 
द्िचित्रफटमेोकतृचनेति कथं सवेम॒तस्यमेकमात्मानं समं परयन्न हिनस्लयात्मनाऽऽत्मा- 
नमिन्युक्तमत आह- 

। क € [4९ न 
प्रकृत्यैव च कमणि क्रियमाणानि सवक्षः ॥ 

1 क थ् ४ ८५ (कप 

यः पश्यति तथाऽसमानमकतारं मर पश्यति ॥ २९॥ 
कर्माणि वाञमनःकायारभ्यागि स्शः सर्वैः प्रकरः प्रकृत्यैव देहेन्दियसंघाताका- 

रपरिणतया प्पविकारकारणमृतया तरिगुणातिकया सगवन्माययैव क्रियमाणानि न तु 
परपेण सवैविकारशन्येन यो विवेकी परयति, एवं कषेतरेण क्रियमागेष्वपि कमम 
आत्मानं सेत्रज्ञमकरतारं पर्वोपाधिविवनितमपङ्गमेकं सवेत्र पमं यः पयति, तथा. 
शाब्दः परयतीतिक्रियाकषणाथः, प पश्यति पर परमाथदश्तीति पूत्ैवत् । सविकारस्य 
छषेत्रस्य तत्तद्धिचित्रकमेकतेत्वेन प्रतिदेहं भेदेऽपि वेषम्येऽपि न (च) निग्िशेषस्याक- 

तुराकाशस्येव न मेदे प्रमाणं क्ंचिदात्मन इत्युपपादितं प्राक् ॥ २९ ॥ 
भ्री° री०-ननु शुमाशुभकमैकतैत्वेन वेषम्पे ददयमाने कथमात्मनः समत्वमि- 

तयदाङ्वाऽऽह-- परद्टैवेति । प्रकयैव .देहेन्द्रियाकरेण परिणतया पर्वशः पैः 
प्रकरः क्रियमाणानि कमणि यः परयति । तथाऽऽत्मानं चाकारं देहाभिमानेनेवाऽऽ- 
त्मनः कर्तत्वं न खत इत्येवं यः परयति प्त एव पम्यक्परयति नान्य इत्यथैः ॥ २९॥ 

पर दी०-तदेवमापात्तः सेत्रमेदद्शनमस्यनृज्ञाय सेत्रजञमेददशेनमपाक्ृतमि- 
दानीं तु केतरमेददरशैनमपि मापिकत्वेनापकरोति- 

+° थ ^ 
यदा भूतण्रथर्भावमकस्यमनुपर्यात्त ॥ 

[ (कय (न 9 ति 

ततत एव च [वस्तार् ब्रह्म सप्तं तदा ॥ ३० ॥ 

यदा यक्षिन्के सूतानां स्थावरजङ्गमानां प्वैषामपि जडवगीणां एथमावं परयक््व 

१क, ज. असुयां । २ ख, च, छ, ज, क्ष, पे निः। 



[०१३्ो०२१] श्रीपद्धगवद्रीता । ३८५ 

परस्परमिन्नत्वमेकस्थमेकसमिनेवा ऽऽत्मनि पद्रुये सथितं कलितं कसितस्याविष्ठानादन- 
तिरेकात्पदूपात्मखरूपादनतिरिक्तमनुपदयति शाखाचारयोषदेशमनु स्वयमाछोचयति 
आत्मवेदं सर्वमिति । एवमपि मायावशात्तत एकस्माद(त्मन एव वितरं मृतानां 
परथग्मावं च स्वममायावदनुपरयति, ब्रह्म संपद्यते तदा सजातीयविनातीयमेददशैना- 
मावद्भ्चेव स्वानर्थशन्यं मवति तस्िन्के । 

८ यद्िन्पर्वाणि मूतानि आसमेवामद्धिजानतः । 
तन्न को मोहः कः शोक एकत्वमनुपरयतः ”› इति श्रतेः ॥ 

कृत्येव चेत्य्राऽऽत्मभेदो निराकृतः, यदा मृतप्रयग्मावमिलत्र त्वनात्ममे.- 
दाऽपीति विक्षेषः ॥ ६० ॥ 

धी० दी ०-दृदानीं तु मृतानां प्रक्ृतितावन्मात्नत्वेनामेदाद्रूतमेदक्रतमप्यात्मनो 
भेदमपदयन्बरह्मत्वमपैतीत्याह-- यदेति । यदा मृतानां स्थावरजङ्गमानां परथग्मावं मेदं 
प्थक्त्वमेकस्थमेकस्यमेवेश्वररक्तिरूपायां प्रकृतो स्थिते प्रटयेऽनुपरयति आोचयति । 
तत एव च तस्या एव प्रकृतेः सकाज्ञादरूतानां विस्तारं पृष्टिप्तमयेऽनुपरयति तदा प्रक्र- 
तितावन्मा्नत्वेन मृतानामप्यमेदं पदयन्परिपर्णं ब्रह्म संपदे ब्रह्मैव मवतीलर्थः ॥६०॥ 

म० ठी ०--आत्मनः स्वतोऽकरतैत्वेऽपि शरीरसेबन्धोपधिकं कृतं स्यदिला- 
श ्ामपनुदन्यः पदयति तथाऽऽत्मानमकतारं घ पर्यतीत्येतद्विवणोति- 

अनादितिातिगणलासरमासाऽयमन्ययः ॥ 
शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करति न छिप्थते ॥३१ ॥ 

'अयमपरोक्षः परमात्मा परमेश्वरामित्नः प्रत्यगात्माऽग्ययो न व्येतीत्यम्ययः सै- 
विकारदयून्य इत्यथ; । तत्र प्ययो द्वेधा षभिघरूपस्येवोत्पत्तिमत्तया वा धमिस्- 
रूपस्यानुत्पा्यत्वेऽपि धर्माणामेवोत्पस्यारिमत्तया वा । तत्राऽऽद्यमपाकरोति-अना- 
दित्वादिति। आदिः प्रागप्तच्वावस्या । सा च नासि सवेदा सत आत्मनः । अत- 
स्तस्य कारणामावाजन्मामावः । नह्यनदिजेन्म सेमवति । तदमवि च तदुत्तरमाविनो 
मावविकारा न संमवन्त्येव । अतो न स्वहूपेण व्येतील्यथः । द्वितीयं निराकरोति- 
निगंणत्वादिति । निधर्मकल्वादिलर्थः । न॒हि ध्मिणपविङ्ृत्य कश्चिद्ध उपै- 
त्ययेति वा धर्मषभिणोस्तादात्म्यादयं तु निरषमंकोऽतो न धरमद्राराऽपि व्येतीदर्थः। 
« अविनाशी वा अरेऽयमामाऽनच्छित्तिषमा › इति श्रुतेः । यस्मादेष जायतेऽस्ति 
वभ्रते विपरिणमतेऽपक्षीयते विनदयतीत्येवंषड्मावविकारशून्य जध्यापिकेन संबन्धेन 
शारीरस्थेऽपि तसिन्कुषै्ययमात्मा न करोति, यथाऽऽध्या्िकेनं संबन्धेन जटप्ः 
सविता तस्िश्वर्त्यपि न चहत्येव तद्वत् । यतो न करति किंचिदपि करम, अतः 
केनापि कर्मफलेन न द्िप्यते । यो हि यत्कमे करोति प्र तत्फडेन छिप्यति न तय. 

४४ 



३८६ मधुसूदनसरस्वतीशीधरस्वामिकृतदीकाम्यां समेता-[अ०१३०३२-२३] 

सकगीतवादित्यर्ः । हृच्ा दषः सुसं दुःलमित्यादीनां के्रपमत्वकथनात् , ्रकृत्येवः 
च कर्माणि करियमाणानीति मायाकार्यत्वव्यपदेशाच । अत एव परमार्थद्िनां सवै- 

कर्मधिकारनिधृत्तिरिति प्रार्यास्यातम्। एतेनाऽऽत्मनो निर्म॑कत्वकथनात्स्वगतमेदोऽपि 
निरस्तः । प्रकृत्यैव च क्माणीलत्र सनातीयमेदो निवारितः, यदा मृतष्यग्मावमि- 

[र [९ [० ०, ५ 4१ + भ 

स्यच विजातीयमेदः, अनारित्वानिर्गुणत्वादिलत्र स्वगतो भेद इदद्वितीयं ब्रह्मवाऽऽ- 
त्मति पिद्धम् ॥ ६१ ॥ 

(4 [१ भ * गर ५ भ ९ न्धनिमित्त 0. 

श्री० दी०-- तथाऽपि परमेश्वरस्य संप्ताराव्स्थायां देहसंवन्धनिमित्तेः कमभिस्त- 
(= (१५, # [4 [५ ,१३ ¢ * 

तेश्च सुखहुःखादिमिवेषम्यं दुप्परिहरमिति कुतः पमदरानं तताऽऽह--अना- 
दिस्वादिति । यदुत्पत्तिमत्तदेव हि व्येति विनाशमेति । यच्च गुणवद्धस्तु त्य गुणनाशच 

(~ * ¢ क र्थ ८ 

म्ययो मवति । अयं तु परमात्माऽनादिनिगणश्रतोऽन्ययोऽविकारी त्यथः । तप्माच्छ- 
रीरे स्थितोऽपि किंचिन्न करेति न च कमेफटेटिप्यते ॥ ६१ ॥ 

प° दी०- शरीरस्थोऽपि तत्कर्मणा न द्प्यते स्वयमपङ्घत्वाद्धित्र दृष्टा 
न्तमाह-- 

....५ न्द, ् ० भ कष 

यथा पवत साक्ष्स्यादाकाय नपिारुप्यतं ॥ 
£ (क ध॒ ० थ् ~ 4 

पवत्रावास्यता दह तथाऽऽत्मा नापारप्यतं ॥ ३९॥ 

सोक्षष्यादपङ्गस्वमावत्वादाकाशं सर्वगतमपि नोपटिप्यते पङ्कादिमिर्येति च्णा- 
प [१ 

न्तार्थः | स्पष्टामतरत् ॥ ३६२ ॥ 

भरीं° दी०-तत्र दृष्टान्तमाह यथेति । यथा सर्वत्र प्ङ्कारिष्वपिं स्थित- 
माकाशं 'सोक्षष्यादसङ्कत्वातपङ्कादिभिनेपटिप्यते तथा सर्वोत्तमे मध्यमेऽधमे वा 
देहेऽवध्थितोऽप्यात्मा नोपरिप्यते देङ्िर्मुणदेषैन युज्यत इयर्थः ॥ ३२ ॥ 

परण दी०-न केवमपङ्गस्वभावत्वादात्मा नोपदिप्यते प्रकाशकत्वादपि प्रका- 
दयधर्मेनं टिप्यत इति सदष्टान्तमाह-- 

थ् 0 

य॒था प्रकाशयत्यकः कृत्प्र स कमम रवः॥ 
= @ ऋ थ् 4 श । + च 

कषर क्षरा तथा कच्छ प्रकाशयत् भारत ॥ ३२ 
[8 # + न» ५ + ७, + + [अन्व + 

यथा रविरेक एव कृत्स्नं सवेमिमं रोकं देहेन्द्ियसंयातं रूपवद्रस्तुमाच्रमिति यावत् 
प्रकाशयति न च प्रकादयधरमेहिप्यते न वा प्रकारयमेदाद्धियते, तथा कषतर क्षत्रज्न 

एक एव कृत्स्न कषेत्रं प्रकाशयति हे मारत । अत एव न प्रकादयर्घरमषटिप्यते न वा 
प्रकादयमेर द्वित इत्यथः | 



[०१३४०६१] श्रीमद्धगवह्रीता | ३१८९ 
*6 ““ पूय यथा प्वेोकस्य चश्चनं छिप्यते च्षैनीद्यरोषैः | द्र 

एकस्तथा स्वेमृतान्तरात्मा न दप्यते छकटूःखन बाह्यः "' इति श्रतेः ॥ ३६ ॥ 

श्री दी०--अप्तङ्वष्षे नास्तीलाकाशदृ्टानेनोक्तम् । प्रकाशकत्वाचच प्रका- 
रयधर्मन युज्यत इति रविदृष्टमेनाऽऽह--ययेति । स्पष्टार्थः ॥ ३३ ॥ 

म० री०-ृदानीमध्यायार्थ पफलमुपप्रहरति- 
क 9 पेय 9 

्षतक्षनरत्तयाशमन्तर ज्ानचशुरषा ॥ 
(~. 9, ५ ५ 0 

भूतप्रह्तिमक्षि चर्य विदुयान्ति तं परम् ॥ २५॥ 
‰५ * ¶ (१५ # ॥ ५ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
(> 0८. ¢^ ^ ^ + 

भीष्पपवेणि श्रीमदगवद्रीतासूपनिषत्सु ब्रह्मवियायां 
योगशाखे श्रीकृष्णाजनसंवादे क्षतरक्षेवज्ञ- 

विभागयोगो नाम ्रयोद्ोऽ- 
ध्यायः ॥ १६॥ 

सेवकष्ज्ञयोः प्राग्यास्यातयोरेवमुक्तेन प्रकरणान्तरं परस्परवैरक्षण्यं जाञ्यचैत 
न्यविकारित्वनिर्विकारत्वारिरपं ज्ञानचक्षुषा शञाल्राचार्योपदेाजनितातन्ञानरूपेण चकषुषा 
ये विदुभूतप्कृतिमोक्षं च मतानां सर्वषां कृतरवा मायास्या तस्याः परमाथात्म- 
विद्या मोक्षममावगमनं च ये विदुर्जानन्ति यानि ते परं परमा्थालवस्तुस्वर्पं 
कैवस्यं, न पर्दहमाददत इत्यथः । तदेवममानित्वादिपाधननिष्ठस्य धेभक्षेषज्ञविवेक- 
विज्ञानवतः परवानथ॑निवृच्या परमपुरूषाथपिद्धिरिति सिद्धम् ॥ ३४ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंपपरिवानकाचायश्रीविशेश्वरपरस्वतीपादरिष्यश्रीमधुमूदन- 
स्रखतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागूढ्थंदीपिकायां कषेरकषे्- 

ज्तविवेको नाम चयोदशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 
श्री° दी ०--अध्यायाथमुपप्हरति-षेबक्षेनज्ञयोरिति । एवमुक्तप्रकारेण क्षे्- 

सेचक्तयोरन्तरं मेदं विवेकन्ञानलक्षणेन चक्षषा ये विदु; । तथा चयमुक्ता भूतानां प्क्र- 
ति्तस्याः सकशान्मोक्षं मोक्षोपायं ध्यानादिकं च ये विदे परं पदं यानि ॥ ६४॥ 

(~~~ स ११ 

व कक्तं। यन तत्वत मन्ना ब्रङ्गातपृरषा। 
न तं वन्दे परमानन्दं नन्दनन्दनमीश्वरम् ॥ १॥ 

इति श्रीपुबोधिन्यां यैकायां श्रीधरसामिविरचितायां प्रक्रतिपुरुष- 
* 

विवेकयोगो नाम चयोदश्चोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 



३९० मधुसूदनसरसतीश्रीधरसवामिकृतदीकाम्यां समेता- [अ ०१०८-५ 

देशतः कारतश्चानवच्छित्तत्वान्महत् , बुंहणत्वात्छकार्याणां वृद्धिहेतुत्वा्रह्य प्रकृति- 

रिर्भः । तन्महद्रह्य मम परमेश्वरस्य योनिं माधानस्थानम् । तसित्तहं गर्भ जगद्रि 
स्तारहेतं चिदामास्र दधामि निक्षिपामि । प्रलये मयि छीनं पन्तमविद्याकामकमानुशय- 

वन्तं क्ज्ञं रृष्टिप्मये मोगयोगयेन क्षेत्रेण पयोनयामील्यथेः । तते गभोधानात्सवम् 
तानां ब्रह्मादीनां सभव उतपत्तिभेवति ॥ ६ ॥ 
 म० दी०-ननु कथं सरवैमूतानां ततः संम देवादिदेहविरोषाणां कारणान्तरपं- 

मवादिल्यारङ्कयाऽऽह- 
¢ = भ, £ + (भ 

सवयारनषु कर्तंय मतयः समभवानत याः ॥ 
क 

तापा ब्रह्य महबानरह बजप्रदः पता ॥९॥ 
देवपितमनष्यपडामगादिप्रवेयोनिष या मतयो जरायनाण्डनोद्धिन्नारिमेरेन विह- 

भय 

¢ ~ भ 

क्षणविविधरपरंस्थानाक्लनवः पमवन्ति हे केोन्तेय ताप्तां मूर्तीनां तत्तत्कारणमभावापच्ं मह 
ददे योनिमातृस्थानीया, अहं परमेश्वरे वीजप्रदयो गभीधानस्य कती प्ति । तेन 

ब्रह्मण एवावस्थाविशेषाः कारणान्तराणीति युक्तमुक्तं संभवः सवभूतानां ततो 
भवतीति ॥ ४ ॥ 

श्री° दी ०--न केवह स्रष्टयुपक्रम एव मदयिष्ठिताम्या प्रकृतिपुरुषाम्यामयं मृतो- 
+ 

{7 क 0 

त्पात्तेप्रकारः । अपिं तु स्वेदवे्याह-सवेयानिषविपि । स्वासु योनिषु मनुष्यादि- 
4 

यानि या भूतयः स्यावरनङ्कमात्पका उत्पद्यन्त तात्रा मृतानां महुद्रद्य प्रक्तियानः 

मतिस्थानीया । अहं च वीनप्रदो गमोधानादिकता पिता ॥ ४॥ 

म० दौ०--तदेवं निरीश्वरसां्यनिराकरणेन क्षे्कषेचज्ञपंयोगस्येश्वराधीनत्वमु- 
त्तम् । इदा कसषिनुणि कथं सङ्गः के वा गुणाः कथं वा ते बध्नन्तीस्युच्यते सच. 
मिलादिनान्यमिलयतःप्रक्चतुरशमिः-- 

सत्वं रजस्तम इति गणाः प्रऱतिपंभकाः ॥ 
निवप्रन्ति महाबाहो देहे दहिनमम्ययम् ॥ ५ ॥ 

परतवं रजस्तम इत्येवंनामानो गणा नित्यपरतन््रा; पुरुषं प्रति पर्वेषामचेतनानां चेत- 
नाथेत्वात्, न तु वैरोषिकाणां छपादिवद्रव्याध्रेताः | न च गुणगुगिनोरन्यत्वमच्र विव- 
क्षितं गुणत्रयात्मकत्वात्पह्ृतेः । तहि कथं प्रक्ृतिसंमवा इति, उच्यते-त्रयाणां गणानां 
पाम्यवस्था प्रतिमान भगकतस्तस्याः सकाशात्परस्पराङ्वङ्धिमावेन भेपम्येण परै 
णताः प्रकृतिप्तमवा इत्युच्यन्ते । प च देहे प्रकृतिकार्यँ शरीरेन्दिथप्तथाति देहिनं देद- 
"~~~ 

१ क, ण्डजस्वेदजो !२ग. ङ. अ. ध्वतु: सुः | 



[अ०१ण्छो०६-८]  श्रीपद्धगवद्रीता। | ३९१ 

तादात्म्याध्याप्तापन्नं जीवं परमार्थतः सवविकारशन्यतेनाग्ययं निवध्नन्ति मिविकारमेव 
सन्तं खविकारवत्तयोपदशयन्तीव भरान्ला जलपाच्ाणीव दिवि स्थितमादित्यं प्रतिबि- 
म्बाध्यापेन खकम्पादिमत्तया । यथा च पारमार्थिको बन्धो नासि तथा व्याख्यातं 
प्राक्--“ दरारीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न प्यते "' इति ॥ ९ ॥ 

श्री दी०-तदेवे परमेश्वराधीनाम्यां प्रकृतिपुरषाम्यां सवमूतोतपत्ति निह्प्ये- 
दानीं प्रकृतिप्ंयोगेन पुरुषस्य ससार प्रपञ्चयति सचखमित्यादिचतुरदशभिः--प्वं रन- 
स्तम इतयवंसं्नकाखयो गुणाः प्रकृतित्तभवाः प्रकृतितः संमव उद्धवो येषां ते तथोक्ता 
गुणसाम्यं प्रज्ृतिस्तस्याः सकाशरात्पथक्त्वनामिग्यक्ताः सन्तः प्रकृतिकर्ये देहे तदा- 
स्मयेन स्थितं देहिनं चिदंशं वस्तुतोऽव्ययं निविकारमेव सन्तं निवघ्रनिति खकरयः 
पुलदुःखमोहारिभिः संयोजयन्तीदय्ः ॥ 4 ॥ 

म० दी०--तत्र को गुणः केन सङ्घेन बध्नातीत्युच्यते-- 

त्र सच्चं निमरुतादकाशकमनामयम् ॥ 
सुखसङ्गेन वध्राति त्नानसद्गन चानघ ॥ ६ ॥ 

तत्र तेषु गुणेषु मध्ये सत्वं प्रकाशकं वेन्यस्य ॒तमेगुणक्रतावरणतिरोधायकं 
निर्मख्त्वात्छच्छत्वाच्िहिम्बम्रहणयोग्यत्वादिति यावत् । न केवलं चेतन्याभिन्यञ्चकं 

क ५ (५ (~ [५9 (¢ 

किंतु अनामयम् । आमयो दुःखं तद्विरोधि सुखस्यापि व्यञ्चकमिलयथेः) तह.धाति सुख- 
पङ्केन ज्ञानपङ्धेन च देहिनं हेऽनघान्यप्नन । पवैत्र प्वोधनानामभिप्रायः प्रागुक्तः 
स्मतैव्यः | अत्र पुखज्ञानश्ञब्दाभ्यागन्तःकरणपरिणामौ तद्वयज्जकावुच्येते । “इच्छ 
दषः सुखं दुःखं सैवातश्चेतना धृतिः *इति पुखचेतनयोरपीच्छादिवल्ेत्रधर्मतेन पाठात्। 
त्रान्तःकरणधर्मस्य प्रुखस्य ज्ञानप्य चाऽऽत्मन्यध्याप्ः पङ्गोऽहं सुरूयहं जान इति 
च| त हि विषयधर्मा विषयिणो मवति । तस्मादविद्यामात्रमेतदिति शतश उक्तं 
प्रक् ॥ ६ ॥ 

श्री ० टी ०-- तत्र पतत्वस्य लक्षणं बन्धकत्वप्रकारं चाऽऽह--तत्रेति } तत्र तेषां 
गुणानां मध्ये प्छ नि्महत्वात्छच्छत्वात्सफटिकमणिरिव प्रकाशकं माघ्वरमनामयं च 
निहपद्रवं शन्तमिः । अतः शान्तत्वत्स्वकार्येण सुखेन यः सङ्गस्तेन वध्नाति । 
प्रकाशकत्वाच् स्वकर्थण ज्ञानेन यः सङ्खसतेन च बध्नाति हेऽनघ निष्पाप | अहं 
मुखी ज्ञानी चेति मनोधमास्तदमिमानिनि क्षज्ञे संयोजयतील्यथेः |} ६ ॥ 

र्नो रागारमकं विदि ष्णापङ्गसमुद्धवम् ॥ 
ततरिवघ्राति कांन्तेय कपपङ्न देहिनम् ॥ ७ ॥ 

म० दी ०--रन्यते व्रिपयेषु पृरुपोऽनेनेति रागः कामो ग्धः प्र एवाऽऽला 



३९२ मथुसूदनसरसखतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१०४०८-५] 
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खरूपं यस्य धमधिणोसतादासम्यात्तद्रागात्मकं रजो विद्धि । अत एवाप्राप्तामिखष. 
स्तृष्णा, प्रा्तस्योपस्थितेऽपि विनाशे सेरक्षणामिखष असङ्गस्तयोस्तुप्णापत्गयो 
समवो यस्मात्तद्रनो निबध्नाति हे कौन्तेय कमसङ्घेन कमपु दष्टादष्टर्थेष अहमिदं करो- 
ग्येतत्फटं मोक्षय ईत्यभिनिवेशविरोषण देहिनं वस्त॒तोऽकतारमेव कतेत्वाभिमानिनं 
रजपः प्रवृ्तिहेतुत्वात् ॥ ७ ॥ 

श्री° टी०--रनपो रक्षणं बन्धकत्वं चाऽऽह --रजो रागेति । रजःस॑त्तकं 

गुणं रागातकमनुरज्जनरूपं विद्धि । अत॒ एव तृष्णापङ्गप्मुद्धवं तष्णाञपरातर्थेऽमि- 
खाषः पङ्कः प्राप्तेऽ प्रीतिरविरोषेणाऽऽपक्तिस्तयोश्तप्णापङ्गयोः सरमद्धवो यप्मात्त 

¢ 

द्रनो देहिनं दष्टादष्ट्येष कम्र सङ्गनाऽऽसक्या नितरां वध्नाति । त्प्णापङ्काम्यां 

हि कमष्वासक्तिमेवति ॥ ७ ॥ 

तमस्वन्नानजं विद्धि मोहनं पवदेहिनाम् ॥ 
प्रमादाछृस्यनिद्रामिस्ततिवध्राति मारत ॥ ८ ॥ 

म० दी०-- तुशब्दः सत्वरजोपेक्षया विरोषद्योतनाथः । अन्ञानादावरणशक्तिरू- 
पादुदूतमज्ञानजं तमो विद्धि । अतः सर्वषां देहिनां मोहनमविवेकरूपत्वेन भ्रान्तिनन- 
कम् | प्रमदिनाऽऽख्स्येन निद्रया च तत्तमो निबध्नाति, देहिनमित्यनुषञ्यते, हे 
मारत । प्रमादो वस्तुविवेकाप्ताम्यं सत्वकायंप्रकाराविरोधी । आर्य प्रव्यपरामरय 
रजःकायंप्रहृत्तिषिरोधि । उमयविरोधिनी तमोगुणादम्बना वृत्तिद्रेति विवेकः ॥ ८ ॥ 

श्री° दी >-- तमसो दक्षणं बन्धकत्वं चाऽऽह--तम इति । तमप्तु अन्नाना- 
ज्ञातमावरणशक्तिप्रषानात्मकृलंशादुदूतं विद्धीतयथेः । अतः स्वेषां देहिनां मोहनं 
भ्रानिजनकम् । अत एव प्रमादेनाऽऽटस्येन निद्रया च तत्तमो देहिनं निबध्नाति । 
तत्र प्रमादोऽनवधानम् । आरुस्यमनुचमः । निद्रा चित्तस्यावप्रादाह्यः ॥ ८ ॥ 

म० टी०-उक्तानां मध्ये कस्सिन्क्ये क्य गुणस्योत्कषं इति तत्राऽऽह-- 

सं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ॥ 
ज्ञानमाहत्य त॒ तमः प्रमादे सञ्चपस्युत ॥ ९॥ 

पमुलछृष्ं सतत्सुते ्ञ्जयति दुःखकारणममिभूय सुते सं छेषयति । सर्पत्र देहिन- 
मित्यनुषम्यते । एवं रज उक्छृष्ट सत्पुखकारणममिमूय कमणि, सञ्जयतीत्यनुषज्यते । 
तमस्तु प्रमादवहेनोत्प्यमानमपि स्वकां ज्ञानमावृत्याऽऽच्छा्य. प्रमादे प्रापतत्ताय- 
मानताकस्याप्य्ाने सज्जयति उतापि प्रा्तकतैम्यताकस्याप्यकरण आस्ये तामप्यां 
च निद्रायां सज्ञयतीलयथः ॥ ९ ॥ 

१४, न्न, "्वतीदथः ॥७॥ 



[अणप१ण्ड्ो०१०-११] - श्रीपद्धगवद्रीता। ३९३ 

श्री० दी०--प्रस्वादीनामेवं खश्वकाय॑करणे पामथ्यीतिरायमाह-सखपिति । 
पत्वं पुखे सञ्जयति सं-छेषयति दुःखशषोकादिकारणे सत्यपि सुखामिपुखमेव देहिनं 
करोतीत्यथः । एवै पुखादिक।रणे प्ति रजः कर्मण्येव सज्जयति । तमस्तु महत्- 
्धेनोतपद्यमानमपि ज्ञानमावृत्याऽऽच्छाच प्रमादे सज्जयति महद्धिरपदिरयमानस्या्थं- 
स्यानवधघाने योजयति । उतापि आद्प्यादावपि संयोजयतीदर्थः ॥ ९ ॥ 

प° दी ०--उक्तं कार्यं कदा क्वनि गुणा इृत्युच्यते-- 

रजस्तमश्चाभिभूय पच्वं भवति भारत ॥ 

रजः सं तमश्वैवं# तमः सं रनस्तथा ॥ १०॥ 
रजस्तमश्च युगपदुमावपि गुणावमिमृय परत्वं मवत्युद्धपति वर्षते यदा तदा खकारं 

प्रागुक्तमप्राधारण्येन करोतीति शेषः । एवं रजोऽपि स्वं तमननेति गुणद्रयमभिमयो- 
छ्वति यदा तदा स्वकायं प्रागुक्तं करोति । तथा तद्वदेव तमोऽपि सरं रनश्ेवयु- 
मावपि गुणावमिमूयोद्धवति यदा तदा स्वकायं प्रागुक्तं करोती; ॥ १० ॥ 

श्री° दी०- तत्र हेतुमाह-रज इति । रजस्तमश्चेति गुणद्रयममिमुय तिर 
स्कृत्य सत्त्वं मवत्यदृष्टवशचाद्द्धवति । ततः खकायँ सुखज्ञानादौ संयोजयतीदयर्षः । 
एवं रजोऽपि सत्वं तमश्चेति गुणद्वयममिमूयोद्धवति । ततः. खकर्ये त्ष्णाकर्मादौः 
संयोजयति । एवं तमोऽपि सत्वं रनव्ामिमूयोद्धवकिः। ततश्च खकार्य प्रमादारपस्यादौ 
पंयोजयतील्थैः ॥ १० ॥ 

म० दी०--इृदानीमुद्धतानां तेषां लिङ्गान्याह निभिः- 

सरवहारेषु दहैऽसिमन्प्रफाश उपजायते ॥ 
# न्य $ (क 

ज्ञानं यदा तदा विदयाहिद्रदं सच्वमिद्युत ॥ ११॥ 
अस्िच्नात्मनो भोगायतने देहे स्व्वपि द्ररेषूपखन्धिप्ताधनेषु श्रोचादिकरणेषु 

यदा प्रकारो बुद्धिपरिणामविशेषो विषयाकारः खविषयावरणविरोधी दीपवत् , तदेव. 
ज्ञानं शब्दादिविषेय उपजायते तदाऽनेन शब्दादिविषयन्ञानास्यप्रकाशेन लिङ्गेन 
प्रकाशात्मकं सत्वं विघृद्ध मुद्धेतमिति विद्याजानीयात् । उतापि सुखादिटिङ्गेनापि 
जानीयादिलर्थः ॥ ११ ॥ 

श्री० दी ०--ृदानीं स्वादीनां बद्धानां शिङ्गन्याह तेभिः--सवदरारोषिति । 
[९ असिन्नालनो मोमायतने देहे स्वैप्वपि द्वरिषु श्रोत्ादिषु खदा शब्दादिज्ञाना- 

% श्रीधरठीकामूले तम्ैवेति पाठः । 

१क.ख.ग. घ. ड, च. छ. क्ल.ज, वैवेत ।२च.ज. पयसुपर । 
५० । 
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त्मकः प्रकाश उपजायत उत्यते तदाऽनेन प्रकाङ्िङ्धेन पच विवृद्धं विघ्याज्ञानी- 

यात् । उतशन्दात्पुखादिटिङ्गिनापि जानीयादिप्युक्तम् ॥ ११ ॥ 

लोभः प्रहत्तिरारम्मः कमंणामशमः स्परहा ॥ 
श्जस्येतानि जायन्ते किदरदधे भरतर्षभ ॥ १२॥ 

भ० दी ०--महति धनागमे जायमनिऽप्यनक्षणं वर्भरमानस्तदमिराषो लोभः 
खव्िषयप्राप्यनिवत्य इच्छाक्ेष इति यावत् । प्रवृ्तिनिरन्तरं प्रयतमानता । 
आरम्भः कमणां बहुवित्तम्ययायाप्रकराणां काम्यनिषिद्धरोकिकमहागृहादिविषयाणां 
म्यापाराणामुयमः । अद्म इदं कृत्वेदं करिष्यामीतिप्रकसपप्रवाहानुपरमः । सपरहो- 
चावचेषु परधनेषु दृष्टमतरेषु येन केनाप्युपायेनोपादित्सा । रजापि रागातके विवृद्ध 
एतानि रागात्मकानि लिङ्गानि जायन्ते हे मरतपम ॥ एतैश्िद्धेकिवृद्धं रजनो जानी- 
याियथंः ॥ १२ ॥ 

श्री° दी०-किंच-छोभ इति । छोमो धनाद्यागमे बहुधा जायमानेऽपि 
पुनः पुनवैेमानोऽमिटाषः । प्रवृ्तिनित्यं कवदूपता । कर्मणामारम्मो गृहादिनिमा- 
णोयमः । अशम इदं कृत्वेदं करिष्यामील्यादिपेकल्पविकस्पानुपरमः 1 स्एोचावचेषु 
दृष्टमाननेषु व्तुष्वितस्ततो जिध॒क्षा । रप्ति प्रवृद्धे सति एतानि लिङ्गानि जायन्ते । 
एतेषिङ्धे रजोगृणस्य बुद्धि विद्यादित्यथैः ॥ १२॥ 

अप्रकाशाश्रहात्त्च प्रमादा महच ॥ 

तमस्येतानि जायन्ते विदद ञुरनन्द्न ॥ १२॥ 
म० दी०-अप्रकाशः प्त्यप्युपदेशादौ बोधकारणे स्था बोधायोग्यत्वम् | 

अप्रवृत्तिश्च सत्यप्यञ्चिहोत्रं॑जुहुयादित्यादौ प्रवृत्तिकारणे जनितनोपेऽपि शा 
सवेथा तत्पवृत्ययोभ्यत्वम् । प्रमाद्स्तत्काछकर्तव्यत्वेन प्रापतस्यार्थस्यानप्॑धाना मावः । 
मोह एव च मोहो निद्रा विपयैयो वा । चौ समुचये । एवकाये व्यमिचारवारणर्थ; । 
तमस्येव विवृद्ध एतानि ङ्गानि जायन्ते हे कुरुनन्दन । अत एौरिङघेरव्यमिचारि- 
 मिव्द्ध तमां जानीयादिय्थंः ॥ १३ ॥ 

भी° दी°-किं च--अप्रकाशच इति । अप्रकाशो विवेकभंशः। अप्रवृ्तिर- 
नुमः । प्रमादः कतैव्याथानुपरथानराहिलम् । मोहो मिथ्याभिनिशः । तमपि 
प्रवृद्ध एतानि लिङ्गानि" जायन्ते । एतै्मसो वृद्धि जानीयादिलयरथः ॥ १३ ॥ 

म० ट०--इद्तनी मरणप्तमये विवृद्धानां सादनं फ्विरोषमाह द्राम्याम्- 

यदा स्वे प्रदे तु प्रख्यं याति देहमेव ॥ 
तदोत्तमविदां रोकानमखन्परतिपद्यते ॥ १४॥ 



[०१४ ०१५-१६] भ्रीमद्धगवह्रीता । १९५ 

पचे प्रवृद्धं प्ति यद। प्रलयं मत्युं याति प्राप्नोति देहमदेहामिमानी जीवः 
तदात्मा य हिरण्यगमादयस्तद्धिदां तदुपाप्तकानां छोकान्देवपखोपभोगस्यानविशेषान- 
मखान्रजस्तमामलराहैतान्परतिष्यते प्रारोति ॥ १४॥ 

श्री० दी०--मरणप्तमय एव वृद्धानां सत्छदीनां फषविरोषमाह यदेति द्वम्याम्- 
सत्व प्रवृद्धं पतति यदा जीवे मत्युं प्राति तदोत्तमान्दिरण्यगमदीन्विदनिि उपा- 
सत इत्युत्तमविदस्तेषां यऽमखाः प्रकारामया डोकाः सुखोपमोगस्थानविरेषास्तान््रति 
पदयते प्रप्नोति ॥ १४ ॥ 

रजति प्रख्यं गरखा कमप्गेषु जायते ॥ 
तथा प्रखनस्तमपिं मृढथोनिष॒ जायते ॥ १५॥ 

मण टी०-रनपि प्रद्धे पतति प्रव्यं मत्यं गत्वा प्राप्य कर्मपङ्गिष श्रतिसति- 
विहितप्रतिषिद्धकमफटाधिकारिष मनुष्येषु जायते । तथा तद्वदेव तमपि प्रवद्ध प्रडीनो 

भ मृतो मूढयोनिषु पश्वादिषु जायते ॥ १९ ॥ 
श्री° दी ०--क़ं च-रनसीति । रजपि प्रवृद्धे सति मृत्य पराप्य कर्मापतक्ते 

मनुष्येषु जायते । तथा तमतति प्रवृद्धे पतति प्रीनो मृतो मूढयोनिषु प्रादिषु 
जायते ॥ १९ ॥ 

प° दी०--इदानीं खानुरूपकर्महयारा स्वादीनां विचिघ्रफलतां सं्िप्याऽऽह-- 
+ ® ७ (~ £ + 

कमणः सुकृतस्याहुः साकं नम फलम् ॥ 

रजपस्व फर दुःखमज्ञानं तमसः एरम् ॥ १६ ॥ 
पुङृतस्य सा्तिकस्य कर्मणो धर्मस्य परासिकं प्सेन निवृत्तं निभं रनस्तमो- 

मलामिशरितं सुसं फषमाहुः परमयः । रन्तो रान्तस्य तु कमणः परापमिश्रस्य 
पण्य्य फठं राजप दुःखं दुःखबहूषमसं सुखं कारणानुरूप्यात्कायस्य । अनज्ञानम- 
विवेकप्रायं दुःखं तामप्तं तमपतस्तामप्तप्य कर्मणोऽधमेस्य फटम् । आहुहित्यनुषन्यते | 
साच्तिकारिकर्मलक्षणं च नियतं सङ्गरहितमिलयादिनाऽष्टदचे वक्ष्यति । अत्र रजस्तम 
शब्दौ तत्कार्ये कर्मणि प्रयुक्तौ का्ैकारणयोरमेदोपचारात्। “ गोभिः श्रीणीत मत््- 
रम् "' इत्यत्र यथा गोशब्दस्तत्प्मवे परयपति, यथा वा “ धान्यम पितुहि देवान् 
इत्यत्र धान्यशग्दस्तत्प्रमवे तण्डुरे । तत्न पयस्तण्डुछयोरिवात्रापि कर्मणः प्रकृ- 
तत्वात् ॥ १६ ॥ ४ 

श्री० दी०-स्दान सत्त्वादीनां खानुरूपकम॑दरारेण विधित्रफठहेतुतमाह-- 
कर्मण इति । सुकृतस्य साचतिककर्मणः साच्तिकं प्तखप्रधानं निरमठं प्रकाशबहुटं 

१ क, ख. छ, मल्पसु । 



३९६ पधुसृदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकृतदी काभ्यां समेता--[अ ०१४ ०१५७-१८] 

मुं फलमाहुः कपिखादयः । रजप्त इति राजपतस्य कर्मेण इत्यथैः, कर्मूफडकथनस्य 
प्रक्रततवात् । तस्य दुःखं फटमाहुः । तमप्त इति तामप्रस्य कर्मेण इत्यथः 1 तस्या- 
ज्ञाने मृढत्वं फलटमाहुः । सा्तिकादिकमेलक्षणं च नियतं ङ्गरहितमित्यादिनाऽष्टा- 
दशे वक्ष्यति ॥ १६ ॥ 

प° दी०-एतादशफश्वैविव्य पूर्वोक्तमेव हेतुमाह-- 

सच्वासंजायते ज्ञानं रजसी सोम ए च ॥ 
क न रि कर् प् 

प्रमादमाहा तमसा भवताऽन्नानमवं च ॥ १७ ॥ 

सर्वकरणद्वारकं प्रकारापं ज्ञानं परत्वात्पनायते । अतस्तदनुरूपं पराच्विकस्य 
कर्मणः प्रकाराबहुरं सुखं फठं भवति । रनपो छोभो विषयकोषिप्ाप्त्याऽपरि निवतै- 
यितुमदयक्योऽभिडाषविशेषो जायते । तस्य च निरन्तरमुपचीयमानस्य पुरयितुमश- 
कयस्य पवद] दुःखहेतुत्वातततपूवैकस्य राजतस्य कर्मणो दःस फं मवति । एवं 
प्रमादमोहौ तमतः सकाशाद्धवतो जायेते । अज्ञानमेव च मवति । एवकारः प्रकाश- 
रवृत्तिव्यादृस्यथः । अतस्तामपतस्य कर्मेणस्तामपतमज्ञानादिप्रायमेव फटं भवतीति युक्त- 
मेवेदर्थः । अत्र चान्ञानमप्रकाक्चः । प्रमादो मोहथाप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्चेत्यत्र 
व्यास्यातों ॥ १७ ॥ 

श्री ° दी ०-तत्रैव हतुमाह- स्वादिति । पचवाञ्ज्ञानं संजायते । अतः 
साच्चिकस्य कर्मणः प्रकाशबहुं सुखं फं मवति । रजपो छोमो जायते । तस्य 
च दुःखहेतुत्वातततपूवैकप्य कमणो दुःखं फठं भवति । तमसस्तु प्रमादमोहाज्ञानानि 
भवन्ति । ततस्तामप्तस्य कर्मणोऽज्ञानप्रापकं फं मवतीति युक्तमेवेत्यथंः ॥ १७ ॥ 

म० दी०-दृदानीं सवादिवृत्तस्थानां प्रागुक्तमेव फलृष्वेमध्याघोमवेनाऽऽह-. 

ऊध्वं गच्छन्ति स॒चस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजपाः ॥ 
जघन्य गुणत्तस्था+ अधो गच्छन्ति तामसाः॥ १८॥ 

अत्र तृतीये गुणे वृत्तशब्दप्रयोगादाद्ययोरपि वृत्तमेव विवक्षितम् । तैन स्वस्थाः 
सतत्ववृतते शाल्ञीये ज्ञाने कमणि च निरता उर्ध्वं पत्यदोकपर्यन्तं देवछोकं गच्छनत 
ते दवेषूत्पन्ते ज्ञानकमेत्ारतभ्येन । तथा मध्ये मनुप्यलोके पुण्यपापमिश्रे तिष्ठन्ति 
न तूष्वं गच्छन्त्यघो वा म॒नुष्येषूत्पद्यन्ते रानप्ता रमोगुणवृत्ते छोमादिपर्वके राजपे 
कमोणि निरताः । उन्यगुणवृत्तस्था जघन्यस्य गुणद्रयापेक्षया पश्चाद्धाविनो निकृष्टस्य 
तमप गुणस्य वृत्ते निद्रारुस्याद स्थिता अधो गच्छन्ति परश्वादिषृत्पद्न्ते । कदाचि- 
प 

+ श्रीधरटीकामूठे जघन्यगुणदत्तिस्था इति पाटः । 



[अ०पष्ो०१९-२०]  भ्रीषद्धगवद्रीता। २९७ 

जघन्यगुणवृत्तस्याः साच्चिका राजपराश्च मवन्त्यत आह--तामपताः पैदा तमःप्र- 
धानाः। इतरेषां कदाचित्तदघरत्तस्थत्वेऽपि न तत्प्रधानतेति मावः ॥ १८ ॥ 

श्री° दी०-ददानीं सत््वादिवृत्तिशीडनां फलमेदमाह-ऊउध्पैमिति। पचध्याः 
पत्ववृक्तिस्थाः सत्वृत्तिपरधाना उर्ध्वं॑गच्छन्ति पर्वोत्कपेतारतम्यादुत्रोत्तरशतग्- 
णानन्दान्पनुष्यगन्धवपितुदेवादिरोकान्पत्यलोकपयेन्तासरप्रवन्तीलथंः । राजपास्तु 
तृष्णाया मध्ये तिष्ठन्ति मनुष्यलोक एवोत्पद्यन्ते । जघन्यो निङृष्टसतमेगुणप्तस्य 
वृत्तिः प्रमादमोह्।दिस्तत्र स्थिता अधो गच्छन्ति तमोवृत्तितारतम्यात्तािघ्ठादिषु निर. 
यपृत्पयनते ॥ १८ ॥ | 

म० दी ०-असिन्नध्याये वक्तव्यत्वेन प्रस्तुतमर्थ॑त्रयम् । तत्र क्षेवक्षे्ज्ञप्योग- 
स्यशराधीनतवं के वा गुणाः कथं वा ते वघन्तील्थंद्वयमुक्तम् । अधुना तु गुणेभ्यः 
कथं मोक्षणं मुक्तस्य च किं छक्षणमिति वक्तत्यमवशिष्यते । तत्र मिथ्याज्ञानातमक- 
त्वह्णानां सम्यगञानाततेम्यो मोक्षणमि्याह-- 

न्यं णेभ्यः कतारं यदा द्रष्टऽनुपश्याति ॥ 
गुणेभ्यश्च परं वत्ति मद्वावं सोऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 

गुणेभ्यः कार्थकारणविषयाकारपरिणतेम्योऽन्यं कतीरं यदा द्रष्टा विचारकुशलः 
सननानुपदयति विचारमनु न प्यति गुणा एवान्तःकरणवहिष्करणरीरविषयमावा- 
पन्नाः सवैकर्मणां कतर इति पदयति । गुणेम्यश्च तत्तदवस्थाक्ििषेण परिण्तेम्यः परं 
गुणतत्कायिंसषटं तदधाप्रकमादित्यमिव जरतत्कम्पायसंष्टं निविकारं सर्वताक्िण 
सवेत्र समं क्ेवर्मेकं वेत्ति । गद्धावं मद्ुपतां स द्रष्टाऽधिगच्छति ॥ १९ ॥ 

श्री ° दी ०-तदेवं प्रकृतिगुणप्ङ्गकृतं सेप्ारं सप्रपश्चमुक्तवेदानी तद्विवेकतो 
मोक्षं दशेयति--नान्यमिति । यदा तु द्रष्टा विवेकी मूत्वा बु्याचाकारपरेणतेभ्यो 
गुणेभ्योऽन्यं कतारं नानुपश्यति अपि तु गुणा एव कमणि कुर्वन्तीति परयति । 
गुणेभ्यश्च परं व्यतिरिक्तं तत्साक्षिणमात्मानं वेत्ति । सर तु मद्धावं बह्मत्वमधिगच्छति 
प्राति ॥ १९ ॥ 

म० टी०--कथमपिगच्छतीत्युच्यते-- 
| 

शुणानेतानतीय अन्देदी दहसमुद्रवान् ॥ 
जन्ममृत्यनरादुःखेविमूुक्तोऽमृतमश्रुते ॥ २० ॥ 

गुणानेतान्मायालकांखीन्सचवरनस्तमोना्नो देहपमुद्धवन्देहोत्पततिनीनमूतानतीय 

१ख.,ग.&, च, छ, व्यैकरः 



३९८ मधुसूदनसरस्वती भीधरसामिदरतरीकाम्यां समेता-[अ०१भो०२१-२य] 

जीवन्नेव तचचज्ञानेन बाधित्वा जन्ममृत्युनरादुःतै्न्मना मृत्युना जरया दुःखेश्राऽ5- 
ध्यातिकादिभिमीयामयेविमुक्तो जीवनेव तत्पंबन्धरन्यः सन्विद्वानमृतं मोक्षं मद्धाव- 
म्चे प्रामरोति ॥ २० ॥ 

श्री दी ०--ततश्च गुणक्तपर्वानर्थानिवृच्या कृतार्थो मवतीलाह- गुणानिति । 
देहाकारः समुद्धवः परिणामो येषां ते देहपमुद्धवास्तानेतांखीनपि गुणानतीयाति- 
क्रम्य तत्कृतेननमादिभिविुक्तः सन्नमृतमशरुते ब्रह्मानन्दं परमेति ॥ २० ॥ 

प दी०--गुणानेतानतील्य जीवचनेवामुतम्रुत इयेतच्छूतवा गुणातीतस्य न्तणं 
चाऽऽचारं च गुणातीतत्वोपायं च सम्यरुमुत्समानः- 

अर्जुन उवाच- 
कैरिङक्ीनुणानेतानतीतो भवति प्रभो ॥ 
किमाचारः कथ चताक्लन्यणानातेवततं ॥ ९१ ॥ 

एतानुणानतीतो यः स कैर्गेविरिष्टो मवति । चैकः स ज्ञातुं शक्यस्तानि मे 
बृहीलेकः प्रभः । प्रमुत्वद्रुत्यहुःसं मगवतैव निवारणीयमिति मूचयन्पंगोधयति-- 
रभो इति । क आचारो ऽस्येति किमाचारः । किं यथष्टचेष्टः किं वा नियन्त्रित इति 
द्वितीयः प्रः । कथं च केन च प्रकदणेतांखीनयुणानतिवतेतेऽतिक्रामतीति गुणाती- 
तत्वोपायः क इति तृतीयः प्रश्ः ॥ २१॥ | 

० दी०-गुणनेतानतील्यामतमश्रुत शलेतच्छरूत्वा गुणातीतस्य रक्षणमाचारं 
ॐ क, ("१५ गणा्योपायं च प्यसुमतपुरन उवाच --कैटिक्गरिति। ह भ्रमो कैटिजञेः कौदशे- 

रात्मन्युत्पननशिहैगृणातीतो देही मवतीतिरक्षणप्रः । क आचारो यस्येति किंमाचार 
कथं वतेत इत्यथः । कथं च केनोपायेनेतांलीनपि गुणानतीत्य कौत तत्कथयति ॥२१॥ 

प० दी०-स्थितपर्ञप्य का मपेल्यादिना पृष्ठमपि प्रनहाति यदा कामानिला- 
दिना दत्तात्तरमपि पुनः प्रकारान्तरेण बुमुत्समानः पएच्छतीयवधाय प्रकारान्तरेण त्स्य 
टक्षणादिकं पञ्चमिः छेोकेः-- 

श्रामगवाचरवाच- 
प्रकाश्च च प्रह्ठत्त च साहमव च पाण्डव ॥ 

न् दष्ट सप्रहत्तानिं न नंहत्तानं कारुक्षात ॥ ९९॥ 
यस्तावत्कंटिङ्गयुक्तो गुणातीतो मवतीति प्रश्रस्योत्तरं शृण-प्रकाशं च 

सक्तरका्यं प्रवृत्ति च रजःकायं मोहं च तमःकायंम् । उपछक्षणमेतत् । 
सवोण्यपि गुणकार्याणि यथायथं सेपवृत्तानि खपतामग्रीवशाद्द्धतानि सनि दुःखहू- 

१ख.ग, ध, छ. ज. 'रोऽस्येः । २ख. घ्, इ, श्धा प्रः । 



[अ०१०२३] भ्रीमद्धगषहीता । ` ३९९ 

पाण्यपि दुःसबरुद्या यो न दवे । तथा विनाशपरामभ्रीवशानिषृत्तानि तानि प्रसकपा- 
ण्यपि सन्ति पुलवुद्या न काट्क्षति न कामयते स्व्नवनििथ्यात्वनिश्वयात् । एतादश- 
देषरागशन्यां यः सर गुणातीत उच्यत इति चतु्श्छोकगतेनान्वयः । इदं च खवात्म 
प्रयक्षं क्सणं खाथमेव न परार्थम् । न हि खाश्चितौ द्िषतदमावौ रागतदमावौ च 
पर्ः प्रयेतमहति ॥ २२॥ 

श्री° ठी०-- स्थितप्रज्ञस्य का मपेत्यादिना द्वितीयाध्याये प्रषठमपि द्तोत्तरमपि 
पुनविशेषुमुत्सया पृच्छतीति ज्ञात्वा प्रकारान्तरेण तस्य रक्षणादिकं श्रीमगवान्वाच 
प्रकाशं चेत्यादिषड्मिः । त्रैकेन ठक्षणमाह--परकाशं चेति । प्रकाशं च सद्वरिष 
दृहेऽसिमननिति पूर्वोक्तं स्वकायं प्रवृत्ति च रजःकार्यं मोहं च तमःकार्यम् | 
उपरुक्षणमतत् । सत्त्वादीनां पवाण्यपि काणि यथायथं संप्रवृत्तानि खतः प्राप्तानि 
सन्ति दुःखबुद्धया यो न द्वेष्टि । निवृत्तानि च पनित प॒खबुद्धया न काङ्क्षति । 
गुणातीतः स उच्यत इति चतुर्थनान्वयः ॥ २२ ॥ 

प 2ी०--एवं लक्षणमुक्त्वा गुणातीतः किमाचार् इति द्वितीयप्रश्चस्य प्रतिवच- 
नमाह तिभिः- 

उदाप्ीनवदापीनो गुणेयो न विचास्यते ॥ 
गुणा वर्तन्त इयेष योऽवतिष्ठति नेङ्गते ॥ २३॥ 

यथोदापरीनो दयोविवदमानयोः कस्यचित्पक्षममजमानो त रज्यति त वा 
दे तथाऽयमात्मविद्रागदेषुन्यतया खखखूप एवाऽऽपीनो गुणैः सुखदुःखाया- 
कारपरिणौर्यो न विचाल्यते न प्रच्याग्यते खूपावस्थानात्, किं तु गुणा एवते देहे- 

 द्दिथविषयाकारपारेणताः परस्सरस्िन्वततन्ते । मम॒ त्वादितयस्येवेतत्सवेमाप्रकस्य न 
केनापि मास्यधर्मेण संबन्धः । स्वप्रवन्मायामा्श्वायं मास्यप्रपश्चो नडः स्वयन्योतिःघख- 
मावप्वहं परमाथपरत्यो निरविकासे द्वैतशुन्यशरेलयेवं निश्चिल्य यः स्वरूपेऽवतिष्ठलयवति 
षते | यो नु तिष्ठतीति वा पाठक्तत्र नुः प्रथक्ायः } नेङ्गते न तु व्याप्रियते कुत्रचित् | 
गुणातीतः स उच्यत इति तृतीयगतेनान्वयः ॥ २६३ ॥ 

भ्र० दी०- तदेवं खप्तवेद्यं तस्य रक्षणम॒क्त्वा परसंवे्यं तस्य खश्चणं वक्तं 

किमाचार इति द्वितीयप्रश्नस्योत्तरमाह-उदापीनवदिति िमिः-उदाष्नवत्साक्षि- 

तयाऽऽपीनः स्थितः प्रनाणेगुणकर्यः पुसदुःखादिमि्यौ न विचास्यते खरूपात्न 

+ श्रीधररीकामृल इत्येवेति पाठः । 

१२, च.@.ज, ज, "निसु | 



४०० ` मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वामितरतदीकाभ्यां समेता-[अ०१्धे०२्] 

शच्याग्यते । अपि तु गणा एव स्वकार्येष वतन्ते । एतमेम संबन्ध एव नास्तीति विवि 

कन्नानेन यस्तष्णीमवतिष्ठति । परस्मेपदमाषम् । नेङ्गते न चख्ति ॥ २६ ॥ 

समदुःखपुखः खस्थः समरूएटरेमकञ्चिनः ॥ 

तल्याप्रयाप्रया धारस्ठल्यानन्दसत्रस्ताततः ॥ ९० ॥ 
मन्दी०--पमेटुःखपुखे द्षरागरून्यतयाऽनात्मधमेतयाऽनततया च यस्य प समहु 

खपुलः। कस्मादेवं यस्मात्छस्थः खसिमच्चात्मन्येव स्थितो द्वैतदरेनश्रन्यत्वात्। अत एव 
समानि हेयोपादेयमावरहितानि रोष्टादमकाञ्चनानि यस्य स॒ तथा । ट्टः पांपुपिण्डः 
अत एव तुध्ये प्रियाप्रिये म॒षटुःखपाधने यस्य ॒हितप्रापनत्वाहितपाधनत्ववुद्धिविषय- 
त्वामवेनोपेक्षणीयत्वात् । धीरो धीमान्धृतिमान्वा । अत एव तुष्ये निन्दासपतस्तवी 
दोषकीतेनगुणकीतेने यस्य स गुणातीत उच्यत इति ह्वितीयगतेनान्वयः ॥ २५ ॥ 

श्री° ठदी०--अपि च--समेति । पमे मुखदुःसे यस्य । यतः सस्थः स्वरूप 
एव स्थितोऽत एव परमानि टोष्टारमकाञ्चनानि यस्य । तुस्ये प्रियाप्रिये पुखदुःखहेतु- 
भूते यस्य । धीरो धीमान् । तुल्या निन्दा चाऽऽपरस्तुतिश्च यस्य सः ॥ २४ ॥ 

य क कि, क 

मानापमानयास्तुल्यस्तल्या ममत्रारिपक्षयाः ॥ 
४७ ^ ^ [क न 

सवारसम्मपथ्यागरा पणातातः स उच्यते ॥ २५ ॥ 
पर्दी ०-- मानः सत्कार आद्रापरपर्यायः । अपमानस्िरस्कारोऽनादरापरपयायः | 

तयोसतुस्यो हषेविषाददरन्यः । निन्दास्तुती शब्दह्पे मानापमानेों तु शब्दमन्तरेणापि 
कायमनेन्यापारविशेषाविति मेदः । अत्र पकारवकारयोः पाठविकरद्येऽप्यर्थः र एव | 
तुस्यो मित्रारिपक्षयोः, मित्तपक्षस्येवारिपक्षस्यापि द्वेषाविषयः स्वयं तयोरनु्रहनि्रह् 
शून्य इति वा । सवीरम्भपरित्यामी, आरभ्यन्त इद्यारम्माः कमणि तान्पवौन्परि- 
सयज्तं शी यस्य स॒ तथा, देहयात्रामात्नव्यतिरेकेण सरवैकमेपरित्यागीलययः । उदारी. 
नवदासीन इत्यादयुक्तप्रकाराचारो गुणातीतः स्र उच्यते । यदुक्तमुपेक्षकत्वादि तद्विवो- 
दयासपुवं यत्नप्ताध्यं विद्याधिक्रारिणा सराषनत्वेनाुष्ेयमुखन्नायां तु विचायं जीवन्मु- 
कस्य गुणातीतस्योक्तं धमेनातमयत्नपिद्धं सक्षणत्वेन तिष्ठतीलर्थः ॥ २९ ॥ 

श्री° दी०-अपि च-परानापमानयोरिति । मानेऽपमाने च तुस्यः । मित्र 
पक्षेऽरिपक्षे च तस्यः" सवीन्दष्टादृष्टथीनारम्भानयमामरिदयक्त स्ञीछं यस्य प्त एवं 
मूताचारयुक्तो गुणात उच्यते ॥ २९ ॥ 

` म० दी०--अधुना कथमेतान्गुणानतिवतेत इति तृतीयप्रश्षस्य प्रतिवचनमाह-- 

१ख्, ग, घ, च, @, प्रचात्यते। 



[म० १४ ० २६-२५] श्रीमद्धगवदीता । ४०१ 
# की 6 | ष क, की क क क, कर् 

माच याज्व्याभेचारण भक्तियागन सवतं ॥ 
ध ^. न च 

स यणन्समतायतान्रह्यभरयाय कलपते ॥ ९६ ॥ 
चस्त्वथः | ममिवेश्वरं नारायणं सवेमतान्त्यामिणं मायया स्ेज्ञतामागतं परमान- 

स्दघनं मगवन्तं वासुदेवमन्यमिचारेण परमप्रेमरक्षणेन मक्तियोमेन द्वाद शाध्यायोक्तेन 
यः सेवते सदा चिन्तयति सर पद्धक्त एतान्प्गृक्तन्गुणान्प्तमतील सम्यगतिक्रम्यद्वित- 
द्रोनेन वाधित्वा ब्रह्मभूयाय ब्रह्मभवनाय मोक्षाय कल्यते स्म् मवति । वेदा मम- 
वच्धिन्तनमेव गुणातीतत्वोपाय इत्यथः ॥ २६ ॥ 

श्री ° दी ०--कथं चैतान्गुणानतिवतेत इत्यस्य प्रश्षस्योत्तरमाह -मां चेति । 
चराव्दोऽवधारणाथैः । ममिव परमेश्वरं श्रीनारायणमन्यमिचरिणेकान्तमक्तियोगेन 
यः सेवते सत एतान्युणान्मतीत्य सम्यगतिक्रम्य ब्रह्मभुयाय ब्रह्ममावाय मोक्षाय 
कल्पते योग्यो मवति ॥ २६ ॥ 

म० ठदीं०-अत्र हेतुमाह- 
न (~ श 

प्रह्यणा ह प्रातिएसहममरतस्याग्ययस्य च ॥ 
ध् ५ है ^. 

शाश्वतस्य च पृमस्य सएुखस्यकान्तकस्य च ॥ २९७॥ 
(9) क # । क ॥ ५५३ ५ 

इति श्रीमहाभारते शतसाह्यां संहितायां वैयासिक्यां 
सीष्मपवेणि श्रीमद्धगव द्रीतास्पनिषत्स बह्यवियायां 

यगञ्चाख श्रकरष्णाजुनस्वाद् गुणत्रय. 
© 

विभागयोगो नाम चतुदंशोऽ- 
ध्यायः ॥ ३९॥ 

म्रह्मणस्तत्पदवाच्यस्य सोपाधिकस्य जगदु त्पत्ति्थितिटयहतोः प्रतिष्ठा पारमाथिके 
निविकर्पकं सचिदानन्दात्मकं निरुपाधिकं तत्पदल्क्ष्यमहं निविकर्पको वापुदरेषः 
प्रतितिष्ठेति प्रतिष्ठा कल्तितरूपरहितमकल्ितं खूपम् । अतो यो मामनुपाधिकं 

मह्य सेवते स॒ ब्रह्ममृयाय कल्पत इति य॒क्तमेव । कीहराप्य ब्रह्मणः प्रतिष्ठाऽहमि 
त्याकाङ्क्षायां विदेषणानि --अमतस्य विनाशरहितस्य, अन्ययस्य विपरिणामरहितस्य 
च, दाश्चतस्यापक्षयरहितस्य च, धर्मस्य ज्ञाननिष्लक्षणधर्मत्राप्यस्य, स॒ख्य परमा- 
नन्दरूपस्य । सुखध्य विषयेन्द्ियपतयोगन्ञत्वं वारथति-रेकन्तिकस्याग्यमिचरिणः 
सवैसिन्देशे काटे च विद्यमानध्येकानितकपुखस्यस्येत्य्भः । एतादशस्य बह्मगो 

१य्.ग. घ्, छ.ज, ञ्च, त्पश्सः। 
५ १ 



००२ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्ामिन्रतरीकाभ्यां समेता--[अ० १४०२०] 

यस्मादहं वा्तवं खरूपं तस्मान्मद्धक्तः सपारान्मुच्यत इति मावः | तथा चोक्तं 
ब्रह्मणा मगवन्त श्रीकृष्णं प्रति- 

८ एकस्त्वमात्मा पुरषः पुराणः पलः खर्यज्योतिरनन्त आदः । 
निल्योऽक्षरोऽजघ्सुखे निरज्चनः पूर्णोऽद्वयो मृक्त उपाधितोऽमृतः'” इति ॥ 

अत्र सर्पाविदन्य आला ब्रह्म त्वमि } शुकेनापि सुतिमन्तणैवेक्त- 
¢ स्वधामव वत्तूनां भावार्थो भवति स्थितः | 

तस्यापि भगवान्कृष्णः किंमतद्वस्तु रूप्यताम् ” इति ॥ 
कः क ¢ परवैषमेव कायेवस्तूनां मावाथेः पत्तारूपः परमार्थो मवति का्यीकरेण जायमाने 

सोपाधिक ब्रह्मणि स्थितः कारणप्रत्ततिरिक्तायाः का्॑पत्ताया अनम्युपगमात् | 
तस्यापि मवतः कारणस्य सोपाधिकस्य ब्रह्मणो मावाथंः पत्ताूपोऽर्थो मगवान्कृष्णः 
सोपाधिकस्य निरुपाधिके कस्ितत्वात्, कस्तस्य चापिष्ठानानतिरेकात्, भगवतः 
कृष्णस्य च सवैकट्पनाधिष्ठानत्वेन परमाथप्तत्यनिरुपाधिन्रह्मरूपत्वात् । अतः किम- 
तद्वस्तु तसच्छरङृष्णादन्यद्रस्तु पारमाधिकं किं निदप्यतां तदेवैकं पारमार्थिकं नान्य- 
क्किमपील्यथः । तदेतदिहाप्युक्तं ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहमिति । अथवा व्वद्धक्तस्व. 
द्ावमाभोतु नाम कथं तु ब्रह्ममावाय कल्पते ब्रह्मणः सकाशात्तवान्यत्वादित्याश्च- 
ङ्याऽऽह-- ब्रह्मणो दीति । बरह्मणः परमात्मनः प्रतिष्ठा पयीपरिरहमेव नतु मद्धित 
्ह्यत्य्थैः | तथाऽमृत्यामृतत्वस्य मोक्षस्य चाव्ययस्य सर्वथाऽनुच्छेय्य च प्रतिष्ठाऽ- 
हमेव । मय्येव मोक्षः पयवद्तितो मघ्पाप्तिरेव मोक्ष इत्यथः । तथा शाखतस्य नित्य 
मोक्षफटटस्य धरमस्य ज्ञाननिष्ठारक्षणस्य च पर्याप्तिरहमेव। ज्ञाननिष्ठालक्षमो धर्मो मस्येव 
प्ैव्ितो न तेन मद्धत्नं किंचित्प्रप्य॑मित्यर्ः । तथेकानतिकस्य सुखस्य च पयाधि- 
रहमेव परमानन्द्पत्वा्न मद्धित्नं किंचिसुखं प्राप्यमस्तीत्य्थः । तस्माचुक्तमेवोक्त 
मद्ध्तो ब्रह्मभूयाय कंस्पत इति ॥ २७ ॥ 

| पराकरपनमहन्धं परं ब्रह्म नराकृति । 
मोन्द्यपारपरव॑वं वन्दे नन्दात्मनं महः ॥ १ ॥ 

इति श्रीमत्परमहंप्तपरिवानकाचायधरीविशेश्वरपरस्वतीपादरिप्यश्री मधुसूदन 
सरस्वतीविरवितायां श्रीमद्धगवद्धीतागृढाथदीपिकाया प्रकृति- 
 गुणत्रयविमागयोगो नाम चतुरदशो ऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

५. ् कि भा° द।०- तत्र हेतुमाह-- ब्रह्मणो हीति। हि यस्माद्रह्मणोऽहं प्रतिष्ठा 

१ ख. ्यभूयाय । २ ड, कटयेत । २ ग. ड. ज. पयत इत्यः । ४ ड, "तजगद" । 



[अ०१५०१] श्रीप्द्धगवद्रीता । ४०३ 

प्रतिमा घनीभूतं ब्रह्येवाहम् । यथा घनीमृतः प्रकाश एव सूर्यमण्डलं तद्वेः । 
तथाऽग्ययस्य नित्यस्यामतस्य मोक्षस्य च नित्यमुक्तत्वात्ः। तथा तत्साधनस्य शाश्व- 
तस्य च धम्य शुद्धपतच्वात्मकत्वात् । तथैकानिकस्याखण्डितस्य सुखस्य च प्रतिष्ठाऽहं 
परमानन्दैकरूपत्वात् । अतो मत्तेविनो मृद्धावस्यावदयंमावित्वाचुक्तमेवोक्तं ब्रह्मभूयाय 
केस्पत इति ॥ २७ ॥ 

कृष्णाधीनगुणाप्ङ्प्रपञ्चितमवाम्बुषिम् । 
| पुखं तरति तद्धक्त इलमाणि चतुर्दसे ॥ १ ॥ 

इति भ्रीपुबोधिन्यां टीकायां श्रीषरस्वामिविरचितायां गुणत्रयवि- 
मागयोगो नाम चतुदंशोऽध्यायः ॥ १४ ॥ 

अथ पश्चदश्चोऽध्यायः। 

भ° टी ० एवीध्याये मगवता संप्ारबन्धहेतूम्ुणान्यास्याय तेषामत्ययेन 
ब्रह्मभावे मोक्षो मद्धननेन रम्यत इ्युक्तम्- 

८ मां च योऽम्यमिचारेण भक्तियोगेन सेवते । 
स॒ गुणान्पमतीत्येतन्बह्ममूयाय कर्पते ” इति ॥ 

तत्र मनुष्यस्य तव मक्तियागेन कथं ब्रह्मभाव हृ्याशङ्कायां खस्य ब्रहमरूपताज्ना- 
पनाय सूत्रमूतोऽय शको मगवतोक्तः-- 

^ ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहममतस्यान्ययस्य च । 
शाश्वतस्य च धम॑स्य सुखघ्येकान्तिकस्य च » इति ॥ 

अप्य सूत्रस्य वृत्तिस्थानीयोऽयं पञ्चदशोऽध्याय आरभ्यते, भगवतः श्रीकरप्ण्य हि 

तत्वं ज्ञात्वा तत्मेममननेन गुणातीतः सन्ब्रह्ममावं कथमामुयाह्ठोक इति । तत्र ब्रह्मणो 
हि ्रतिष्ठाऽहमि्यादि भगवद्वचनमाकण्य मम ॒तुद्यो मनृष्योऽयं कथमेवं वदतीति 

विस्मयाविष्टमप्रतिमया ठजया च किंविद्रपि प्रष्टमराक्नुवन्तमजुंनमादकष्य कृपया खख. 
खूप विवक्षुः- 

श्रौमगवातुवाच- 
त्र विरक्तस्यैव सप्ताराद्धगवत्तचवज्ञानेऽधिकारो नान्यथेति पवीध्यायोक्तं परमेश्व- 

राधीनप्रकृतिपुरुषप्रयोगकार्यं सेपरारं वृकषूपकरपनया वणयि वेराग्थाय प्र्तुतगुणा- 
तीततवोपायत्वात्तस्य-- " 

१ग. ड, ज, (दिना भः। २ स्न. विषं प्रति भयाघज्जः । घ. विष्टं मां ( भगवन्तं ) अति 
भया्ज्ज' । ३ क, तिमया । । 



७० मधुसूदनसरखततीश्रीधरस्वामिकरतदीकाभ्यां समेता-- [अ०१५०१] 

उरधवमूटमधःशाखमश्वस्थं प्राहुरव्ययम् ॥ 
* ® ¢, ®. 9 ५, ० (~ 

उन्दापरे यस्व पणां यस्त वद् सर वद्वि ॥१॥ 
उष्वमत्कृषठं मरं कारणं खप्रकारापरमानन्दरूपत्वेन नित्यत्वेन च बह्म | अथ 

वोध्वं प्वेप्तपारबाधऽप्यवाधितं परवेसप्तारथ्रमाधिष्ठानं बह्म तदेव मायया मृमस्यत्य्- 
ध्वमृ्धम् । अध इत्यवांचानाः कायापाघयो हिरण्यगमादा गृह्यन्ते । ते नानादिक्प्रप्न- 

तत्वाच्छखा श्व शखा अस्येल्यधःशाघम् । अशुविनारित्वेन न श्वाऽपि स्थातेति 

विश्ाप्तानहमश्त्यं मायामयं पप्ताृ्तमम्ययमना्नन्तरहारिपितानाश्चयमालिज्ञानमन्त- 

रेणानच्छेयमनन्तमग्ययमाहः श्रुतयः स्मतयश्च | श्रतयस्तावत्-““ उष्वमृखोऽवाक्डाख 

एषोऽश्त्थः सनातनः "” इत्याद्याः कठवह्ीषु पठिताः । अववीश्चो निकृष्टाः कायपा- 

धयो महदहंकारतन्मात्रादयो वा दासा अस्येदय॑वाक्शाख इत्यधःशालपदपमानारथ 

पनातन इत्यग्ययपदप्तमानाथेम् । स्मतयश्च - 

“ अन्यक्तमट्प्रभवस्तस्यवानग्रहा त्थतः । 

बद्धिस्कन्धमयव्थैव इन्द्रियान्तरकाटरः ॥ 

, महामूतविशाखश्च विषयैः पर्रवांस्तथा । 
, \ ५ ध्मीधमुपुष्पशच घुखदुःखफलोदयः ॥ 
ल, \ :. आजीव्यः स्रवेभृतानां ब्रह्मवृक्षः सनातनः । 
+ , ` „^; ,एतद्रहयवनं शास्य ब्रह्माऽऽचरति पा्िवत् ॥ 
व एताच्छत्वा च भित्वा च ज्ञानन परमाप्रना। 

| † ॥ ॥ 
# ॥ 

~= ततश्वाऽऽत्ममति प्राप्य तस्मा्ाऽऽवतते पनः इत्यादयः ॥ 

अव्यक्तमव्याक्तं मायोपाधिकं ब्रह्म तदेव मृष्टं कारणं  तस्मात्प्रमवो यस्य म 
तथा । तस्येव मृढस्याव्यक्तप्यानुग्रहादतिददत्वादुत्थितः संवर्धितः । वृक्षस्य हि 
राखाः स्कन्धादुद्धवनि । संप्ारस्य च बुद्धेः सकाशान्नानाविधाः परिणामा भवनत | 
तेन साधर्म्येण बुद्धिरेव सन्धस्तन्मयत्तत्प्रचुरोऽयम् । इन्द्रियाणामन्तराणिं च्छिद्राण्येव 
काटराणि यस्य स्त तथा । महान्ति भृतान्याकाशादीनि प्रथिव्यन्तानि विविधाः चराखा 
प्य विशाखः सम्म यस्येति वा । आजीव्य उपजीव्यैः । ब्रह्मणा परमातमनाऽधि- 

शितो वृक्षो ब्रह्वृक्षः । आत्मज्ञानं विना ठेततुमदयक्यतया सनातनः । एतद्रह्यवनमस्य 
्रह्मणो जीवहूपस्य भोग्यं वननीयं संभजनीयमिति वनं ब्रहम साक्षिवदाचरति न त्वेतत्कृतेन 
दिप्यत इत्यथः । एतद्ह्यवनं संप्ारवृतात्मके छिखा च मिवा चाहं ब्रह्मासमील- 

१.३, च. छ, 'लोऽवाक्शा । रघ. ड. च, छ. अवा्नो। ३ क.घ.ड,च. छ. 

"यवाक्शाः। >*क.च.घ्.च.छ.ज. ङ्ध. चैव । ५ छ, चव्य: सवभूतानां सक्रलग्राणिनां 
जीवनी ब्र । 



[अ०१५्ो०१] श्रीपद्धगवह्वीता । | ४०५ 

तिददनज्ञानखद्गेन पूं निक्रलेलथैः । आत्मष्पां गतिं प्राप्य तस्मादातषूपान्मोक्षा- 
ननाऽऽवतैत इत्यथैः | सषटमितरत्। अज च गङ्गातरङ्नु्यमानेतुङ्खतत्तीरतियंड्निपतित- 
मर्थोनमूषितं मारुतेन महान्तमश्वत्थमुपमानीकृल्य जीवन्तमियं खपककस्पनेति द्रष्टव्यम् | 
तेन नोधवमूढत्वाधःशाखत्वाचयनुपपत्तिः । यस्य मायामयस्याश्वत्थस्य च्छन्दांपि च्छाद- 
नात्तत्ववस्तप्रावरणात्संपारवृक्षरक्षणाद्वा कमेकाण्डानि ऋग्यजुःपामलक्षणानि पणीनीव 
पणोनि, यथा वृक्षस्य परिरक्षणार्थानि पणीनि भवाति तथा संपरारवृक्षस्य परेक्षणा- 
यानि कर्मकाण्डानि धर्माधरमद्धेतुफरप्रकाशनार्थत्वात्तषाम् । यस्तं यथाव्याख्यातं 
समूढं संपरारवृक्षं मायामयमश्चत्थं वेद जानाति स वेदवित्कर्म्रह्यास्यवेदाथवित्स एवे. 
त्यथः । पप्ारवकषप्य हि मूलं त्र्य हिरण्यगमोदयश्च जीवाः शाखास्थानीयाः । प 
च पंप्ारवृक्षः खरूपेण विनश्वरः प्रवाहह्पेण चानन्तः । पत॒ च वेदोक्तैः कर्मभिः 
पिच्यते ब्रह्मज्ञानेन च च्छि्यत इतयेतावानेव हि वेदार्थः । यश्च वेदार्थवित्त एव सर्व- 

क ह 0 ब 

विरिति समृष्वृक्षन्नानं साति प्र वेदविदिति॥ १॥ 

भ्री° दी०-वैरण्येण विना ज्ञानं न च भक्तिरतः स्फृटम् । 
वेराग्योपस्कृतं ज्ञानमीशः पश्चदरोऽदिरात् ॥ 

परवीध्यायान्ते “मां च योऽग्यमिचरेण मक्तियोगेन सेवते इत्यादिना 
परमेश्वरमेकान्तमक्ल्या मनतस्तत्प्रप्ादरब्धन्ञानेन . ब्रह्ममावो भवतीत्युक्तम् । न 

चेकान्तमक्तिन्ञानं चाविरक्तस्य संभवतीति वैराग्यपत्रक ज्ञानमुपदेष्टकमः प्रथम ताव 

त्तायछोकाम्यां सपतारस्वरूप वृक्षरूपकाटेकारेण वणयञ्श्री मगवानुवाच--ऊःध्वं- 
म्रटपिति । उधम॒त्तरः क्षरक्षराम्याक्कृष्टः परषेत्तमो मं यस्य तम् । अध 
इति ततोऽर्वाचीनाः कर्योपाधयो रिरण्यगभादयो गृह्यन्ते । ते तु शाखा इव 
शाखा यस्य तम् । विनश्वरत्वेन श्वः प्रमातपयेन्तमपि न स्थस्यतीति विधा- 
सानहत्वादशचत्थं प्राहुः । प्रवाहस्येणाविच्छेदादव्ययं च प्राहुः । “ उवमूढोऽ- 
वाव्साल एषोऽशत्थः सनातनः " इत्यायाः श्रुतयः } छन्दांसि वेदा यस्य पणानि 
धमौधरमप्रतिपादनद्ररिण च्छायास्यानीयेः कर्मफडेः संपायृ्षप्य प्वेजीवाश्रयणी यत्वा- 
पाद्नात्पणेप्यानीया वेदाः । यस्तमेव॑मूतमश्त्थं वेद् स॒एव वेदाथैवित् । पंप्ारवृक्षस्य 
मुखमीश्वरः श्रीनारायणः । ब्रह्मादयस्तदंशाः शाखास्यानीयाः । प च पप्तारवृक्षो विन- 
श्वरः प्रवाहरूपेण निलयश्च । वेदोक्तैः कममिः सेव्यतामाप्दितश्वेलेताकनव हि 
वेदार्थः | अत एव विद्वानवेदविरिति स्तयते ॥ १ ॥ व 

म० टी०-तस्थेव सपरारवृक्षस्यावयवप्तनन्िन्यपरा कल्पनोच्यते-- 

१क.ख.च. छ. क्ल. तुयः । २ ड (तमूरध्वोन्मू । ३ क. नं वाऽ्वि' । 



४०६ मधूमुदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिक्तदीकाभ्यां समेता-[अ०१५े०] 

अधश्चोधवे प्रसृतास्तस्य शासा 
गुणप्रहदा विषयप्रवाखः ॥ 

अधश्च मूरन्यनुततानि 
१, [कङ् (भ्य वी 

कृमनुबन्धानं मनुष्यकं ॥ ९॥ 
पर्व हिरण्यगर्मादयः कारयपाधयो जीवाः शाखास्थानीयतेनोक्ता इदानीं तु तद्वतो 

विष उच्यते । तेषु ये कपूयचरणा दुष्कृतिनस्तेऽधः पश्वदियोनिषु प्रता विस्तारं 
गताः । ये तु रमणीयचरणाः सुक्ृतिनसत उध्वं देवादियोनिषु प्रमता अतोऽधश्च मनु- 
प्यत्वादारम्य विरिच्चिपर्यन्तमूरधव च तस्मादेवाऽऽरम्य स्ल्लोकपयन्तं प्रपृताश्तप्य 
सैपारदृक्षस्य शाखाः । कीददयस्ता गुणैः सत्वरनस्तमोभिर्ैहेन्दरियविषयाकारपरिणते- 
नेरपेचनरिव परबद्धाः स्थूढीमूताः । किं च विषयाः शब्दादयः प्रवाटाः पवा इव 
यापरा सप्तारवृक्षशाखानां तास्तथा शाखाग्रस्यानीयाभिरिन्धियवृत्तिमिः संबन्धाद्रागाधि- 

छानत्वाच्च । किं च--अधश्च चदान्दादुध्वं च मूढान्यवान्तराणि तत्तद्धोगजनितराम- 
द्वेषादिवाप्नाहक्षणानि मृढानीव षमाधरमप्वृत्तिकारकाणि तस्य संप्रायृक्षप्यानुप्ततानि 
अनुप्यूतानि । मुख्यं तु मृं बरहयेवेति न दोषः | कौटशान्यवान्तरमृद्छनि कमे घमौध- 
मरक्षणमनुबन्धुं पश्चाजनयितुं शीड येषां तानि कमानुबन्धीनिं । कुत्र मनुष्यद्ेके 
मनुष्यश्चाप्तौ टोकशरे्धिङृतो ब्रा्मण्यादिविशिष्टौ देहो मनुष्यरोकस्तस्मिन्बाहु्येन 
कमानुबन्धीनि । मनुष्याणां हि कर्माधिकारः प्रपनिढः ॥ २ ॥ 

श्री° ६ ०-- किं च-अधशरेति । हिरण्यगमीदयः करयौपाधयो जीवाः शाखा- 
स्थानीयत्वेनाक्तासतेषु च ये दुष्कृतिनसतेऽधः पश्वादियोनिषु प्रता विस्तारं गताः । 

3 

९५ भ, (५ सुकृतिनशरोध्व देवादियोनिषु प्रसृतास्तस्य संसारवृक्षस्य शाखाः । किं च गुणैः सर्ा- 
दिवृत्तिमिनेटपेचनैरव यथायथं प्रवृद्धा वृद्धि प्रप्ता । किं च विषया दयः 
प्राः पह्धवस्थानीया यातां ताः शाखास्थानीयामिरिन्धियवृत्तिभिः सयुक्तत्वात् । 
किं च--अधश्च चशब्दादध्वं च मृलानि अनुपततानि विरूढानि मुख्यं मृरमीश्वर 
एफ एव । इमानि त्ववान्तरमृहानि तत्तद्धोगवाप्तनारक्षणानि | तेषा कायेमाह--मनुष्य- 
खोके कमोनुबन्धीनि कर्मानुबन्धोऽनन्तरमावी येषां तानि । उर्वथिषेकेषु यदुपमुक्त 
तत्तद्धोगवाप्रनामिह कर्मक्षये मनुष्यलोकं प्राप्तानां तत्तदनुख्येषु कर्मपु प्रृत्तिम॑वति । 
अप्िन्नेव हि कर्माधिक्रारो नान्येषु छोकेषु । ततो मनुष्यलोक इत्युक्तम् ॥ २ ॥ 

मण दी०--यत्त्वयं संपारवृक्षो वभितः- 

न रूपमस्येह तथोपलमयते 
नान्तो न चाऽऽदिनं च सप्रतिष्ठा ॥ 



३) 

० ११श्मि० ३-ग] भ्रीप्रद्धगवटीता । % ०७ 

अश्वत्थमेनं एुविरुढभूल- 
मङ्श्चेण दठेन इचा ॥ ३ ॥ 

इहं संसारे स्थितः प्राणिमिरस्य तपारृक्षस्य यथा व्णितसूर्वमूटत्वादि तथा तेन 
प्रकरेण पं नापटभ्यते खप्रमरीच्युदकमायागन्धवेनगरवन्मुषात्वेन दृष्टनष्टखरूपत्वा- 
त्तस्य । अत एव तस्यान्तोऽवप्तानं नो परम्यते । एतावता कालेन समाप्तिं गमिष्यतीति 
अपर्थम्तत्वात् । न चास्याऽऽदिरुपस्यते । इत आरभ्य प्रवृत्त इति अनादि- 
त्वात् । न च संप्रतिष्ठा स्थितिरमध्यमस्योपरभ्यते । आययन्तप्रतियोगिकत्वात्तस्य ॥ 
यस्मादेवेभूतो ऽयं संप्ारृक्षो दुर्च्छेदः सवीनथेकरश्च तस्पादनाधज्ञानेन सुविष्मृढ- 
मलयन्तवद्धमृषं प्रगुक्तमश्चत्थमेनमपङ्गशखेण सङ्गः स्यहाऽप्ङ्गः सङ्गविरोधि वरां 
ुत्रवित्तरकेषणाल्यागह्पं तदेव श्नं रागद्वेषमयप्रप्ारविरोषित्वात्, तेनाप्तङ्गशन्नेण 
खेन परमालन्ञानोतपुक्यददीकृतेन पुनपुनविवेकाम्याप्तनिशितेन च्छा . समृहमु- 
दल वेरग्यशमदमादिपरपस्या सवैकरमपेन्यापं कृतवेलेतत् ॥ ३ ॥ 

श्री ठी०-- क्रि च-न रूपमस्येति । इह पारे स्थितैः प्राणिमिरस्य स॑प्ता- 
रवृक्षप्य तथेष्वैमृख्तवादिप्रकरिण द्पं॑नोपहटम्यते । न चान्तोऽवप्तानमपरयन्ततात् । 
नचाऽऽदिरनादित्वात् । न च संप्रतिष्ठा स्थितिः कथं तिष्ठतीति न चोपटम्यते । -यघ्मा- 
देवमूतत्वादयं संप्तारवृक्षो दुरुच्छेयोऽनथकर्च तस्मदिनं द्डेन वैराग्येण श्ेण 
च्छित्वा तत्त्वज्ञाने योतेलयाह--अश्वत्थमेनमिति सार्धेन । ̀ एनमश्वत्यं पुविह्ढमू- 
रमलन्तं बद्धमूटं पन्तमसङ्गः पङ्गराहित्यमहममताल्यागस्तेन शान्ञेण ढेन प्म्यत्रि- 
चारवता रिक्ता पूथक्कृ ॥ २ ॥ | 

% (५ [०५ % 

ततः पद् तत्पारमाग्रतन्य 

यस्मिन्गता न निवतंन्ति भूयः ॥ 
तमेव चाऽऽ पुरषं प्रपद्ये 

[अय ङि 

यतः प्रबरत्तिः प्रष्ता एराण ॥ ९॥. 

म० दी ०--ततो गुरुमुपसृत्य ततोऽश्वत्ादु्वं व्यवस्थितं तद्वैष्णवं पदं वेदान्त- 
वाद्यविचारेण परिमारमितव्यं माग॑यितम्यमन्वेषटव्यं °“ सोऽन्वेष्टव्यः स॒ विनिन्नापि- 
तव्यः ” इति श्रुतेः । तत्पदं श्रवणादिना ज्ञातव्यमित्यरथः । किं तत्पदं यक्िन्पदे 
गताः प्रविष्टा ज्ञानेन न निवतैनति नाऽऽवर्तन्ते मूयः पनः पप्ताराव । कथं तत्परिमा- 
गैयितन्यमिवाह--यः पदशब्देनोक्तस्मेव चाऽऽदयमादौ मवं पुरुषं येनेदं स्व पूरणं तं 

१ ज. 'साकक्षे स्थिः । २ ख. प. नन्तत्वा । ३ क. ख, घ, (मागत । 



५०८ पथुसूदनसरस्वतीश्रीपरसखाभिङृत्दीकाभ्यां समेता-[अ०१५४०५-६] 

पर्षु पूपं वा शयानं प्रपये शरणं गतोऽस्मीत्येवं तदेकशरणतया त चेष्टव्यमित्य्ः । 
तं कं परुषं यतो यस्मात्परुषालवृत्तिमायामयपंसारवृक्षप्रवृत्तिः पुराणी चिरतन्यना- 

दिरेषा प्रता निःखैन्रनाटिकादिव मायाहस्त्यादि तं पुरुषं प्रप्य इत्यन्वयः ॥ ४ ॥ 
श्री दी०--तत इति । ततस्तस्य मृटमूतं तत्पदं क्तु वेष्णवं पदं परिमागित- 

व्यमनवेष्टन्यम् , कीदरम्, यसिन्गता यत्पदं प्राप्ताः सन्तो मूयो न निवतेन्ति नाऽऽ 

वन्त इत्यथ; । अन्वेषणप्रकासेवाऽऽह--यत एषा पुराणी चिरंतमी पंप्ारप्वृत्तिः 
प्रसृता विघृता तमेव चाऽऽ पुरुषं प्रपये शरणं व्रनामीयेवमेकान्तमक्लयाञऽन्वष्टग्य- 
मिथः ॥ ४ ॥ 

प० टी०-परिमागंणपुवकरं वेप्णवं एदं गच्छतामङ्गान्तराण्याह्-- 

निमानमीहा जितसङ्गदोषा 
धाः (+य ¢ (~ 4 

अभ्यास्मानत्या वानत्रत्तकामाः॥ 

हेषवपुक्ताः सुखडःखत्तन्न- 

गच्छन्त्यमूढाः पद्मन्यय तत् ॥ 4॥ 
म 

मानोऽहंकारो गर्वः, मेोहस्वविवेको विपथैयो वा, तम्यां निप्कान्ता निमानमोहाः, 
तो नैतो येभ्यस्ते वा | तथाऽहंकाराविवेकाम्यां रहिता इति यावत् । नितप्ङ्गदोषाः 
प्रियाप्रियपतनिधावपि रागद्वेषवभजिता इति यावत् । अध्यातमनिल्याः परमात्मखरूपारो- 
चनतत्पराः, विनिवृत्तकामा विरोषतो निरक्रोषेण निवृत्ताः कामा विषयभोगां येषां ते 
विवेकनैरागयद्वारा व्यक्तपर्वकमीण इत्यथः । द्रः शीतोप्णक्षुतिपाप्तादिमिः सुखद्ः- 

खपेत्ेः पुखदुःखहेततवात्सखदःखनामकेः मखडःखपङ्धेरिति पाठान्तरे सुखदःखाम्यां 
सङ्गः पेबन्धो येषां तैः पुखटुःखपद्धेदवषिमुक्ताः परित्यक्ताः, अमूट। वेदान्तप्रमाण- 
सेजातप्तम्य्ज्ञाननिवारितातान्ञानस्तदव्ययं यथोक्तं पदं गच्छन्ति ॥ 4 ॥ 

श्री > दी०- तत्प्राप्तौ प्ाधनन्तसौणि द्रीचवाह-निमनेति । निर्गतौ मान- 
^ (५ भ 

महवह क(र।मस्या मनवा यस्प्रस्तं । जतः पृत्रादप्रङ्खदल्ण इषा यतत । अध्यात्म 
# | 

र 

जात्मन्ञनि नत्वाः परनष्ठताः । विदर्षण वृत्तः कमा यम्य । पुतहुःसहतु- 
भ 

९५ ५ (द (र) 

त्वात्सुखदुःखतन्ञाति रातिप्णातनि ह्ृद्रानिं त।वमुक्ताः । अति एवामृदा निवृत्ताविद्याः 

सन्तस्तद्ग्यय पड केष्ण गच्छन्त ॥ ५4॥ 
~ $, 

म० दा०--तद्वगन्तव्यं पद वि{रिनाषएे- 

ने तद्भाप्तयते सूया न शशाङ्को न पावकः ॥ 
यद्रा न निवतेन्ते तद्धाम परमं मम॥8॥ 

१ग.घ्. इ, च.छ.ज. द "वैरः पराः | २ ख, 'राण्याह। ३. यत्ति-निः। 



{भि०१५ो ०६] श्रीमद्धगवट्रीता । ४०९ 
क क, ऋ, (+ यदरष्णवं पदं गत्वा योगिनो न निवर्तन्ते तत्पदं सवावमापतनराक्तिमानपि सूर्यो न 

माप्तयते । पूर्यालमयेऽपि चन्द्रो माप्तको इष्ट इत्याशङ्कयाऽऽह -न शशाङ्कः । सूरया- 
चन््रमपतोहमयोरप्यस्तमयेऽभिः प्रकाशको दष्ट इत्याशङ्कयाऽऽह--न पावकः } माप्तयत 
इत्युमयत्राप्यनुषज्यते । कुतः सूयीदीनां तत्र प्रकारानाप्तामथ्य॑मिल्यत आह -तद्धाम 
ब्योतिः खर्यप्रकारामादिलादिपकलजडज्योतिरवमापतकं परमं प्रकृष्टं मम विष्णोः खड्- 
पात्मकं पदम् | न हि यो यद्धास्यः स स्वमाप्तकं तं माप्तयितुमीष्टे। तथा च श्रुतिः- 

५८न तत्र सूर्यौ माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मानि कुतोऽयमग्निः । 
तमेव मान्तमनमाति सर्व तस्य माप्त सवैमिदं विभाति ” इति ॥ 

एतेन तत्पदं वेद्यं न वा, आये वेयमित्नवेरितृपरपिक्षत्वेन द्वेतापत्तिद्वितीये त्वपुर- 
पार्थत्वपत्तिरित्यपप्तम् । अवेघत्वे सतलपि खयमपरोक्षत्वात् । तत्रवे्यत्वं सुयाय- 
मास्यत्वना्ोक्त, सर्वभापतकत्वेन तु स्वयमपरोक्षत्वं यदादित्यगतं तेन इत्यत्र वक्ष्यति । 

एवममाभ्यां छोकाम्यां श्ुतेदैरद्रयं स्यारूयातमिति द्र्टम्यम् ॥ ९ ॥ 

श्री दी०--तदेव गन्तव्यं पदं विशिनष्टि-न तदिति । तत्पदं सुयादयो न 

प्रकाशयन्ति । यत्माप्य न निवषन्ते योगिनस्तद्धाम खूपं परमे मम । पूयादिप्रका- 

शाविषयत्वेन जडतवश्षीतोष्णादिदोषप्रपङ्गो निरस्तः ॥ ६ ॥ 
म० दी०--नन् यद्त्वा न निपतन्त इत्ययुक्तं यदि गच्छन्ति तद्यवतैन्त एष 

खर्भवत् । अथ नाऽऽवर्तन्ते तहिं न गच्छन्ति । तेन मत्वेति न ॒निवतेन्त इति च 

प्रस्परविरद्धम् । 
५4 सरव क्षयान्ता निचयाः पतनान्ताः पमुच्छरयाः । 

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् " 

इति हि शाले छेके च प्रिद्धम् । अनालप्रा्िः पुनरावृत्तिपयवप्ताना न त्वात्म- 

प्रा्िसिति चेत्, न, सुषुप्तौ « स्ता सोभ्य तदा प्पत्नो मवतीतिश्चतिप्रतिपादिताया 

अप्यालप्रातेः पनरादृत्तिपरयन्तत्वदरयनात् । अन्यथा सुषुप्तस्य मुक्तत्वेन पुनरत्थानं 

न स्यात् । तस्मादातमप्राप्तो मत्वेति नोपपद्यते । तस्योपचारिकत्वेऽप्यनिवृत्तिनपप्त 

इत्येवं प्रपि व्रूमः । गन्तुजौवस्य गन्तव्यत्रह्मामिन्नतवाहतवत्य।पचारकम् । अज्ञानमा- 

घत्यवहितस्य तस्य ज्ञानमतरणेव प्राहिव्यपदेरात् । यदि ब्रह्मणः प्रतितिम्बा जीव 

सदा यथा जटध्रतिविम्नितपूर्यस्य जढापाये बिम्बमूतपूयेगमनं ततोऽनावृ्तिश्च, यदि 

च बद्धवच्छिनो ब्रह्ममामो जीवस्तदा यथा धटाकराशस्य घटापाये महाकाशं प्रति 

यमने ततो ऽनावृत्तिशच,. तथा जीवस्याप्युपाध्यपाये निरुपाधिखरूपगमनं तताऽनावृत्ति" 

+ १ ख. ग, ड, न्न, सौम्य । 
५ २ 



४१० प्धुसूदनसरसतीश्रीपरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[ग१फो०ग] 

अन्नाने खकारणे मावनाकरमपूरप्ज्ञाप्हितस्यान्तःकरणस्य जीवोपापेः पूक्षरूपेणाव- 
स्थानात्तत एवाज्ञानातपुनरुद्वः संभवति । ज्ञानादज्ञाननिवृत्तो तु कारणामावात्कृतः 
कार्योदयः स्यादन्ञानप्रमवत्वादन्तःकरणादुपाधीनाम् । तस्माज्जीक्स्याहं ब्रह्मस्मीति. 
वेदान्तवाक्यजन्यसाक्षात्कारादहं न ब्रहयेदन्ञाननिवृत्तिग्॑त्युच्यते 1 निवृत्तस्य चाना- 
चन्ञानस्य पुनरत्थानामावेन तत्कार्यपतप्ारामावो न निवर्तन्त इत्युच्यत इति न कोऽपि 
विरोधः । जीवस्य तु पारमार्थिकं स्वरूपं बरहयवेलयपक्ृदविरितम् । तदैतत्सवं प्रतिपायत 
उत्तरेण ग्रन्थेन । तत्र जीवस्य ब्रह्महपत्वादज्ञाननिवृत्या तत्खशूपं प्राप्तस्य ततो न 
प्रच्युतिरिति प्रतिपायते ममेवांश इति छोकर्ैन । पुषुप्तौ तु प्पैकायैप॑स्कारपहि- 
तान्ञानप्तच्वात्ततः पुनः संप्तारो जीवस्येति मनःषष्ठानीति छोकार्धेन प्रतिपायते । 
ततस्तस्य वस्तुतोऽसंप्तारिणोऽपि मायया संमारं प्राप्तस्य मन्दमतिमिरदृहतादात्म्यं प्रापि- 

तस्य देहाद्रथतिरेकः प्रतिपाद्यते शरौरापित्यादिना -छोकर्धेन । शरोत्रं चक्षुर 
त्यादिना तु यथायथ खविषयेषिन्दियाणां प्रवतेकस्य तस्य तेभ्यो व्यतिरेकः प्रति 
पाद्यते । एवं देहेन्दियादिविरक्षणमुत्ान््यादिमये खात्मरूपत्वाक्िमिति स्वे न 
पर्यन्तीत्याशङ्कायां विषयविक्षिप्तचित्ता दरोनयोग्यमपि तं न परयन्तीत्युत्तरमच्यते- 
उतक्रामन्तमिलययादिना शोकेन । तं ज्ञानचक्षुषः पदयन्तीति विवृतं यतन्तो यांगिन 
इति छोकार्धेन । विमूढा नानुपरयन्तीत्यतद्विवृतं यतन्तोऽपीति छोकर्थिनेति एश्ानां 
-छोकानां संगतिः । इदानीमक्षराणि व्याछ्यास्यामः- 

ममेवांशो जीवरोके जीवमृतः सनातनः ॥ 
मनपष्ठानीद्धियाि प्रकृतिस्थानि कषति ॥७॥ 

ममेव परमात्मनोऽशो निरेशस्यापि मायया कलितः सूर्यस्येव जले नमप्त इव 
च धटे मृषामेदवानेश इवास जवछोके संप्रि, प च प्राणधारणोपाधिना जीवमूतः 
कर्ता भोक्ता संसारीति मृषैव .प्रिद्धिमुपागतः सनातनो निलय उपापिपरिच्छेदेऽपि 
वस्तुतः परमात्मखह्पत्वात् । अते ज्ञानादज्ञाननिवृत्या खखरूपं ब्रह्म प्राप्य ततो 

न निवतैन्त इति युक्तम् । एवंमृतोऽपि पुपृपतात्कथमाव्ैत इत्याह--मनः षष्ठं येषां 
तानि श्रो्नत्वक्चक्षुरखनघ्राणास्यानि प्ञ्चेन्धियाणीन्द्रस्याऽऽत्मनो विषयोपरल्िकर- 
णतया लिङ्गानि जाग्रत्छम्रमोगजनककमक्षये प्रक्रतिस्थानि प्रकरतावज्ञाने सक्षमसूपेण 
स्थितानि परनजंग्रद्धोगजनककमोंदये मोगार्थं कषेति कृरमोऽङ्गानीव प्रक्तेरज्तानादाकषति 
विषयग्रहणयोग्यतथाऽऽविरमावयतील्र्थः । अतो ज्ञानादनावृत्तावप्यन्ञानादावृत्तिनीनुष- 
पन्नाते मावः ॥ ७ | 

भ्री° दी-ननु च त्वदीयं धाम प्राप्ताः सन्तो यदि न निवर्तन्ते ताह सति 
कन्न" 

१क.ग.घ.द.च.छ ज, ज. 'तुत् इ 



[अ० १५०८-९] ` श्रीपद्धगवट्रीता। ` ५११ 

संपद्य न विदुः सति पर॑पद्यामह इव्याद्शरतेः पुषपिप्रखयप्रमये त्वत्पति; पर्वेषाम- 
स्तीति को नाम संप्री स्यारिलाशङ्कय संप्तारणं दशयति ममेति पच्चभिः--पमेवांसो 
योऽयमवि्या जीवमूतः सनातनः सवेदा प्र्ारितेन प्रपिद्धः, अपो पुपुधिप्रल्ययोः 
प्रहृतो हीनतया स्थितानि मनः षष्ठं येषां तानीन्धियाणि पुनर्जीवरोके संप्र मोगार्थ- 
माकषति । एतच कर्मन्दियाणां प्राणस्य चोपटक्षणाथैम् । अयं मवः--प्तलयं पुषु- 
पिप्रस्ययोरपि म्दरात्वात्स्वस्यापि जीवमात्रस्य मयि छयादस्येव मत्परातिः, तथाऽ- 
प्यति्ययाऽऽवृत्तस्य पानुश्चयस्य सप्रकृतिके मयि च्योन तु शुद्धे । तदुक्तम्- 
«५ अन्यक्ताद्यक्तयः सवाः प्रभवन्ति ” इत्यादिना । अतश्च पुनः पंप्ताराय नि्ेच्छ- 
न्विद्रानप्रकृतौ टीनतया स्थितानि खोपाधिमूतानीद्धियाण्याकरष॑ति । विदुषां तु 
शुद्धखद्पप्रतिनीऽऽवृत्तिरिति ॥ ७ ॥ 

प° दी०--कसिन्कारे कषेतीव्युच्यते- 
क, 9 अ क [च 

शरार यद्वाप्राते यच्राप्युक्रामताश्वरः ॥ 

गरही खेतानि संयाति वायुगंन्धानिवाऽऽशयात्र ॥ ८॥ 
यद्यरोत्कामति बहिर्निगंच्छतीश्वरो देदेन्दियपतंयातस्य स्वामी जीवस्तदा यतो देहा- 

दुत्कामति ततो सनःषष्ठानीन्दियाणि कर्ैतीति द्वितीयपादस्य प्रथममन्वय उच्रमणो- 
त्रमावित्वाद्वमनस्य ।*न केवटे कर्षलेव कं तु यद्यदा च पू॑स्राच्छरीरन्तरमवा- 
मरोति तदेतानि मनःषष्ठानीद्धियाणि गृहीत्वा सेयाल्यपि पम्यक्पुनरागमनराहितयेन 
गच्छल्पि। शरीरे सत्येवेन्दियरहणे दृष्टान्तः--आशयात्छषुमदिः स्थानाद्न्धानान्धा- 
त्मकान्पृ्मानरान्गृहीत्वा यथा वायुर्याति तद्त् ॥ ८ ॥ 

भरी ° दी०--तान्याङ्ृष्य किं करोतीलत्राऽऽद--श्ररीरमिति । यदा शरी- 
रान्तरं कर्मवशादवामोति, यतश्च शरीरादुच्छमतीश्वरो देहादीनां खामी तदा पूर्वस्मा- 
च्छरीरादेतानि गृहीत्वा तच्छरीरान्तरं पम्यग्याति। शरीरे सयेवेन्धियम्रहणे दष्टान्तः-- 
आश्चयात्खस्थानात्कुपुमदेः सकादाद्न्धान्यन्धवतः पूष्षमानंशान्गृहीत्वा यथा वायुम. 
च्छति तद्वत् ॥ < ॥ 

प° दी०--तन्येवेद्धियाणि दशेयन्यदर्थं गृहीत्वा गच्छति तदाह- 

शरोर चश्च स्प्॑नं च रसनं प्राणमेव च ॥ 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपेवते ॥*९ ॥ 

श्रं चक्षुः स्पेन च र्नं घ्राणमेव च, चकारात्कर्मन्ियाणि प्राणं च मनश्च 
पष्ठमयिष्ठयेवाऽऽश्रिलेव विषयाज्शब्दादीनयं जीव उपतेवैते मङ्ग ॥ ९ ॥ 

१ ज्ञ, "वृत् उपमः । 



४१२ मधुसूदनसरस्वतीशीधरस्वापिदतदीकाभ्यां समेता--[अ० १५े०१०-११) 

श्री° टी०-तान्येवेन्धियाणि दर्शयन्यदर्थ गृहीत्वा गच्छति तदाह--श्रौच- 
मिति । श्रोत्रादीनि बाह्येन्दियाणि मनश्वान्तःकरणमधिष्ठायाऽऽधित्य शब्दादीनि- 
षयानयं जीव उपमृङ्क ॥ ९ ॥ 

प० 2०--एवं देहगतं दरेनयोग्यमपि देदात्- 
® क # ( क्र 

उक्रामन्तं स्थितं वाऽपि मृञ्ानं वा गुणान्वितम् ॥ 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचष्चषः ॥ १०॥ 

उत्कामन्तं देहान्तरं गच्छन्तं पूतैस्मात्, स्थितं वाऽपि तषिन्ेव देहे, भुभनानं वा 
शब्दादीनिषयान्, गुणान्वितं पुखदुःखमोहात्कैणेरन्वितम् । एवं सर्वास्ववस्थापु 
दशेनयेग्यमप्येनं विमूढा दृष्टादृष्टविषयमोगवापरनाङ़ृष्टचेतस्तयाऽऽत्मानात्मविवेकायग्या 
नानुपदयन्ति । अहो कष्टं वैत इत्यज्ञाननुकोशति भगवान् । ये तु प्रमाणननितन्नान- 

(क 

चक्षुषो विवेकिनस्त एव परयन्ति ॥ १० ॥ 

श्री° री०-ननु च कार्यकारणपंघातम्यतिरकेणेव॑मूतमात्मानं सवैऽपि किं 
न पद्यानि तत्राऽऽह--उत्करामन्तमिति । उकत्रामन्तं देहादेहान्तरं गच्छन्तं तक्षि- 
नेव देहे स्थितं वा विषयान्मुञ्ानं वा गुणन्वितमिद्धियादियुक्तं जीवं विमूढा नानुप- 
इयन्ति नाऽऽरोकयनिति । ज्ञानमेव चक्ष्येषां ते विवेकिनः पयति ॥ १० ॥ 

म० टी० ~ पयनिि ज्ञानचक्षुष इयेतद्विवृणाति- 
व क शा (क थ् 

यतन्ता याग्रनश्चन प्र्यन्यात्मन्यवास्थतम् ॥ 
ध द = भद, + द ॥ 

यतन्ताऽप्यकृतात्मानां नन पर्यन्यचतप्तः ॥ १३ ॥ 
आत्मनि स्वबुद्धाववस्थितं प्रतिफङितमेनमालानं यतन्तो ध्यानादिमिः प्रयतमाना 

योगिन एव पद्रयन्ति । चोऽवधारणे । यतमाना अप्यजृतात्मानो यन्ञादिमिरशोधि- 
तान्तःकरणा अत ॒एवाचेतपो विवेकशून्या नैनं पयन्तीति विमूढा नानुपदयन्तीये- 
तद्विवरणम् ॥ ११॥ 

श्री ° दी ०-दङ्ञेयश्चायं यतो विवेकिष्वपरि केचिदेव पदयन्ति केचिच परय- 
नतीत्याह- यतन्त इतिं । यतन्तो ध्यानादिभिः प्रयतमाना योगिनः केचिदेनमा- 
त्मानमात्मनि देहेऽवृष्थितं विविक्तं पद्यन्ति । शाखाम्याप्तादिभिः प्रयतनं कुर्वाणा अर 
अकृतात्मानोऽविदुद्धचित्ता, अत एवाचेतपतो मन्दमतय एनं न पद्यन्ति ॥ ११॥ 

 म० दी०-इदारनी यत्पदं सरवावमाप्तनक्षमा अप्यादित्यादयो माप्तयितुं न क्षमन्ते 
यत्पा्तश्च मुमुक्षवः पुनः सप्ताराय नाऽअवतैन्ते 1 यस्य च पदस्योपाधिभेदमन विधी- 
यमाना जीवा घयकारादय इवाऽऽकारास्य करिपितांरा मुधैव ंपारमनुमवनिति तस्य 



[स० ११ ०१२-१३॥ श्रीपद्धगवहीता । ४१३ 

पदस्य परवात्मतवप्रैव्यवहारास्पदतवप्रदीनिन ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहमिति प्रागुक्तं धिव. 
रीतुं चतुभिः -छोकेरात्मनो विमूतिपंेपमाह मगवान्- 

यदादिर्यगते तेजो जगद्भासयतेऽसिरम् ॥ 
यचन््रमपि यज्वानो तत्तेज विदि मामकम् ॥ १२॥ 

^न तत्र सूर्यो माति न चन्द्रतारकं नेमा विद्युतो मानि कुतोऽयमश्निः? इति श्रुलरभं 
पराण्यास्यातं न तद्धाप्यते सूयं इत्यादिना । “ तमेव मान्तमनुमाति प्रई तस्य मापा 
सर्वमिदं विमाति" इति श्ुत्य्थमनेन ग्यास्यायते । यदारिलमतं तेनत्रैतन्यात्मकं ज्योति- 
यचन्द्रमपि यज्वानौ स्थितं तेजो जगदसिढमवमाप्तयते तत्तेनो मामकं मदीयं विद्धि । 
यद्यपि स्थावरजङ्गमेषु समानं चेतन्यात्मकं ज्योतिस्तथाऽपि सच््ोत्करपणाऽऽदित्यादीना- 
मुत्कषीत्त्रैवाऽऽविस्तरां चैतन्यज्योतिरिति तैधिरोष्यते--यदादिस्यगतमिलयादि। यथा 
तस्येऽपि मुखपंनिधाने काष्ठकुख्यादौ न मुखमारिर्भवति । आदशीदौ च खच्छे 
खच्छतरे च तारतभ्येनाऽऽविर्भवति तद्वत् । यदादिव्यगतं तेज इत्युक्तवा पुनस्तत्तेनो 
विद्धि मामकमिति तेनोग्रहणाचदादिलयादिगतं तेनः प्रकाक्ञः परप्रकाशपमर्थं॒सितमा- 
स्र रूपं नगदसिलं हृपवद्वस्तु अवमाप्रयते, एवं यचन्द्रमप्ति यज्वानो जगदवमाप्कं 
तेनसतन्मामकं विद्धीति विमूतिकथनाय द्ितीयोऽप्य्थो दरष्टम्यः । अन्यथा तन्मामकं 

= अ विद्धीयतावटूकयात्तनाग्रहणमन्तरेणेतेति मावः ॥ १२ ॥ 

श्री ° दी ०--तदेवं न तद्धापरयते पूर्य इत्यादिना पारमेश्वरं परं षामोक्त, तत्मा- 
पानां चापुनरवृक्तिरुक्ता । तत्र च पंप्रारिणोऽमावमाशङ्कय पंपारिखस्पं देहारिव्य- 
तिरिक्तं दरितम् । इदानीं तरेव पारमेश्वरं छपमनन्तशक्तितेन निखूपयति--यदि- 
स्यादिचतुभिः । आदिलयारिषु स्थितं यदनेकप्रकारं तेजो विश्वं प्रकाशयति तत्सव 
तेजो मदीयमेव नानीहि ॥ १२॥ | 

म० दी°-किं च- 
| ०९ भूः (+ क 

गामाविश्य च मृतानि परयम्पहमाजपा ॥ 

पुष्णामि चोषधीः सर्वाः सोमो भूता रसारमकः॥१३॥ 
गां पृथिवीं एथिवीदेवतारूपेणाऽऽविदयोजप्ता निजेन वहेन प्रथिवी धृषिमुितुल्या 

ददीत मृतानि पए्रथिव्याधेयानि वस्तृन्यहमेव धारयामि । अन्यथा एथिवीं प्िकतामु- 
छिवद्विषीर्यैताधो निमजेद्रा) “येन चैशरा परथिवी च दृहा" इति सच्रवणात् ¡ “पत 
दाधार प्रथिवीम् ” इति च हिरण्यगभेमावापन्नं मगवन्तमेवाऽऽह । फं च रसात्मकः 

के सवेरपस्वमावः सोमो मृत्वेषधीः स्वी तीहियवाय परथिष्यां जाता अहमेव पुष्णामि 
०५ 

| $ 

पुष्टिमती रप्वादुमती् करोमि ॥ १३ ॥ 



१४ मधुसूदनसरस्वतीश्रीषरखामिषृतटीकाभ्यां समेता- [०१५४ ०१४१५) 
द 

श्री० दी०--किंच-गापाविदयेति । गां प्रथ्वीमोजप्ता बडेनापिष्ठायाहमेव 

चराचराणि भूतानि धारयामि । अहमेव रप्तमथः सोमो भूत्वा ब्रीहयायेप्ीः सर्वाः 
सवयामि ॥ १६॥ 

म० टी०-किंच- 
9 न्ट, क तः क $ क (थ ॥ 

अहं वश्वानरां भूता प्राणिना दृहमाशितः ॥ 
[प 

प्राणापानप्मायकः पचाम्यन्नं चठविधम् ॥ १४ ॥ 
अहमीश्वर एव वेश्वानरो जाठटरोऽभिर्ूत्वा “ अयमशचिवश्ानरो योऽयमन्तः पुरषे 

येनेदमत्तं पच्यते ›› हृत्यदिश्रतिप्रतिपादितः सन्प्राणिनां स्वेषां देहमाशितोऽन्तःप् 
विष्टः प्राणापानाभ्यां तदुहीपकाम्यां संयुक्तः संधुक्षितः स्न्पचामि पक्तिं नयामि 

प्ाणिमिर्क्तमननं चतुर्विधं क्षयं मोज्यं टेद्यं चोप्यं चेति । तत्न यद्न्तैरवखण्ड्यावख- 
ण्डय मकष्यतेऽपृपादि तद्धक्ष्य चल्यैमिति चोच्यते । यन्त॒ केवलं जिह्वया विोड्य 
निगीर्यते सूपौदनादि तद्धोज्यम् । यत्तु जिहायां निक्षिप्य रपा्वदिन निगीयेते किंवि- 
्रवीमृतगुडरप्तालरिखरिण्यादि तेह्यम् । यतु दनै्िप्पीञ्य रप्र निगीयवशिषठं 
त्यज्यते यथेक्षदण्डारि तचोष्यमिति भेदः । मोक्ता यः पोऽ्थिरवै्वानरो यद्धो- 
ज्यमन्नं स॒ सोमस्तदेतदुमयमभीषोमो सवेमिति ध्यायतोऽन्नदोष्टेमो न मवतीदपि 
द्रष्टव्यम् ॥ १४॥ 

भी° दी ०-फरं च--अहमिति । अहं वैश्वानरो जाठरे भूत्वा प्राणिनां देह. 
स्यान्तः प्रविदय प्राणापानाभ्यां तदुदीपकाम्यां सहितः प्राणिमिभृक्तं मध्यं मोज्यं देद्य 
चोप्यं चेति चतुविधमन्नं पचामि । तत्र यदुन्तेरवखण्ड्यावखण्ड्य मक्षयतेऽपुपारि तद्ध- 
ष्यम् । यत्तु केव जिह्वया विटोञ्य निमीयते पायप्तादि तद्धोऽयम् । यत्त॒ जिह्वायां 
निक्षिप्य रत्ालदिन निमीयते दरवीमतं गुडादि तदेद्यम् । यत्त ॒दष्टदिमितिंष्पीड्य 
सारांशं निगीयावशिष्टं लज्यत इृुदण्डादि तच्चोष्यमिति मेदः ॥ १४ ॥ 

(> 

म० दी°--किं च- 

सवस्य चाहं टि संनिविष्ट 
. मततः स्मृतिज्ञोनमपोहनं च ॥ 
वदृश्च सवरहमेव वेदयो 

-वेदान्तकृहेदविदेव च।हम् ॥ १५॥ 

१ख.ग.घ. ङ. च. छ. ज. ज्ञ. "णिनां मुक्तं \ २ क. "न क्रमशो गिः। ३ख.ग.घ्, इ, 
चे. छ, क्ष, '्रामिनि' । 



[०१८ ०१६] श्रीपद्धगवह्यीता । ९१५ 

सस्य ब्रह्मदिस्थावरान्तस्य प्राणिनातस्याहमातमा सन्हदि बुद्धौ संनिविष्टः “ 
एष् इह प्रविष्टः ” इति श्रुतेः । “ अनेन जीवेनाऽऽत्मनाऽनुप्रविदय नामह्मे व्याक- 
रवाणि " इति च । अतो मत्त आत्मन एव हेतोः प्राणिजातस्य यथानुद्पं स्मतिर- 
जन्मनि परवीन॒मताथविषया वृ्तिर्योगिनां च जन्मान्तरानुमूताथेविषयाऽपि । तथा मत्त 
एव ज्ञानं विषयेन्दरियपतंयोगजं भवति । योगिनां च देशकाद्विप्रकृष्टविषयमपि । एवं 
कामक्रोध्ोकादिन्याकुखचेत्तामगेहनं च समतिज्ञानयोरपायश्च मत्त एवं मवति । एवं 
खस्य जीवरूपतामुक्तवा बरह्महपतामाह- वेदै सरवेरिनद्रादिदेवताप्रकाराकैरपि अह् 

मेव वेः प्वत्मतात् । 
५ इनदरं मित्रं वरुणमभिमाहुरो दिभ्यः पर सुपण गरुत्मान् । 

एकं प॒द्धिपा बहधा वदन्यपधि यमं मातरिश्वानमाहुः " 

इति मच्रवणीत् । “ एष उ दयेव पै देवाः ” इति च श्रतेः । वेदानतङ्द्रेदा- 
स्ा्थपेप्रदायप्रवपैको वेदव्यापरादिरूपेण । न केवलमेतावदेव वेदविदेव चाहं कमेका- 
ण्डोपापतनाकाण्डन्ञानकाण्डात्मकमन्नत्राह्यणषपप्तवेवेदाथकिचाहमेव । अतः; साधूक्तं 
बरह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहमिद्यादि ॥ १६ ॥ | 

भ्री० दी०- ङ्गं च सरमस्येति । सस्य प्राणिजातस्य हृदि सम्गन्तयामि- 
ख्येण प्रविष्टोऽहम् । अतश्च मत्त एव हेतोः प्राणिमात्रस्य पृवीनुमूताथेविषया स्मृति- 
भवति । ज्ञानं च बिषयेन्धियपप्रयोगजं भवति । अपोहनं च तयोः प्रमोषो भवति । 

वेदैश्च सथैप्तत्तदेवतादिरूपेणाहमेव वेवः । वेदान्तकृतत्संपदायपरव्तकश्च ज्ञानदो 

गरुरहमिल्भः । वेदविदेव च वेदार्थविदहमेव ॥ १९ ॥ 
 म० दी०-एवं सोपथिकमातमानमुकवा कषरक्षरशव्दवाच्यकोथकारणोपायिद्रय- 
व्रियोगेन निरुपाधिकं द्धमा्मानं प्रतिपादयति कृपया मगवानसुनाय तिभिः छेोके-- 

हविमां परूषो खक क्षरशवाक्षर एव च ॥ 

प्रः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥ १६ ॥ 
द्वाविमौ एथम्राशीक्तौ परुषो परषोपाधित्वेन पुरुषशब्दल्यपदेरयो टके पपर । 

कौ ताविलयाह-क्षद्धाक्षर एव च क्षरतीति क्षयो विनाशी कारारिरेकः पुरुषः । न 

्षरतीलक्षये विनाश्ररहितः क्षरास्यस्य प्रषस्योत्पत्तर्बानं मगवतो मायाशक्तिर्ितीयः 

परुषः । तौ परुषो व्याचष्टे खयमेव मगवानक्षरः सवंणि मतानि प्तमसतं कायनात- 

मिल; । कटस्थः कये यथाभवस्त्वाच्छादनेनायथार्थवततुप्रकारानं व्चनं मायेल्यनथी 

न्तरम् । तेनाऽऽवरणविक्षेपशाक्तेद्रयषूपेण स्थितः कूटस्थं भगवान्मायाश्चाक्तद्पः 

कारणोपाधिः संप्तारवीनलेनाऽऽनन्ादक्षर उच्यते । केचित्तु क्षरशब्देनाचेतनकगे 

मक्ता कृटप्योऽश्षर उच्यत इत्यनेन जीवमाहुः । तत्र स्यत । षे्सयेवेह पुरुषो" 



४१६ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ ०१५४ ०१०-१८] 

त्तमतेन प्रतिपाचत्वात् । तस्माल््राक्षरशब्दाम्यां कायकारणोपाधी उमावपि जडवि. 
वौच्येते इत्येव युक्तम् ॥ १६ ॥ 

श्री० दी०-- इदानीं तद्धाम परमं ममेति यदुक्तं खकीये सर्वक्कृष्ं खद्पं 
तदशेयति-द्राबिमाविति तिभिः । क्षधाक्षरशरेति द्वाविमौ पुरषो लोके प्रपिद्धौ । 
तावेवाऽऽह तत्र क्षरः पुरुषो नाम पर्वाणि सूतानि ब्रह्मादिस्थावरान्तानि शरीराणि 
अविविक्षिछोक्य शरीरेषवेव पुरषत्वप्रपिद्धः । कटः शिराः पवत इव देहेषु 
नदयत्छपि नितिकारतया तिष्ठतीति कृटस्यश्चतनो मोक्ता । प्त तु अक्षरः पुरुष 
इत्युच्यते विवेकिभिः ॥ १६ ॥ 

प° री०-अम्यां क्षराक्षराभ्यां विलक्षणः क्षराक्षरोपाधिद्वयदेपेणादषटो निच. 
शुद्धबुद्धमुक्तखमावः- 

उत्तमः पुरुषस्वन्यः परमासेययदाहूतः ॥ 
भव ५१ + ^, £ 

यो छोकत्रयमाविश्य विभ्य्यय इश्वरः ॥ १७ ॥ 
उत्तम उक्छृष्टतमः पुरुषस्वन्योऽन्य एवाल्न्तविलक्षण आस्यां क्षराक्षराभ्यां जड- 

राशिम्यामुमयमाप्तकस्तृतीयश्चेतनरारिरित्यथः । परमातमे्युदत्दितोऽ्मयप्राणमयमनो- 
मयविज्ञानमयानन्दमयेम्यः पश्चम्योऽविच्याकितात्मम्यः परमः प्रङृष्टोऽकलिते 
जहम पुच्छं प्रतिषठत्युक्त आत्मा च सवभूतानां प्रयकचेतन इत्यतः परमासमेत्यक्तो 
वेदान्तेषु । यः परमात्मा छोकत्रयं मूभुवःखराख्यं सर्वै जगदिति यवत् । आविद्य 
खकीयया मायाशक्त्याऽपिष्ठाय विभर्ति सत्तारफूतिभदानेन धारयति ` पोषयति च| 
कीररः , अभ्ययः एवैविकारशुन्य इश्वरः प्रस्य नियन्ता नारायणः प्त उत्तमः 
पुरुषः परमात्ेत्युदात्टत इत्यन्वयः । स उत्तमः पुरुष इति श्रुतेः ॥ १७ ॥ 

श्री ° टी०-यदथमेतौ रक्षितौ तमाह--उत्तम इति । एताम्यां क्षराक्षराम्या- 
मन्यो विलक्षणस्तत्तमः पुरुषः । वैरक्षण्यमेवाऽऽह-परमश्चप्तावात्मेति चोदाहत उक्तः 
रतिभिः । आत्मत्वेन क्षरादचेतनाद्विढक्षणः प्रमत्वेनाक्षराचेतनाद्धोक्तविटक्षण 
इत्यथः । परमात्मत्मेव द्रीयति--यो छोक्ज्यमिति । य ईश्वर ईशनशीरोऽव्य- 
यश्च निर्विकार एव संछ्ठोक्रयं कृत्लमाविरथ विमतिं पाठयति ॥ १७ ॥ | 

म° दी०--इदानी यथाव्यार्यतिश्वरस्य क्षराक्षरविषक्षणस्य पुरुषोत्तम इत्येत- 
तपतिद्धनामनिवेचननेहराः -परेेश्वरोऽहमेवेलयात्मानं दरीयति मगवान््रह्मणो हि प्रति- 
छाऽहं तद्धाम परमं ममेद्यादिप्रागुक्तनिजमहिमनिर्घारणाय-- 

पस्मासषरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ॥ | 
अतोऽस्मि छेके वेद् च प्रथितः पर्षोत्तमः ॥ १८ ॥ 

| 



[अ०१५्रो०१९] - श्रीपद्धगवद्रीता । ४१७ 

यस्मात्क्षरं कायेत्वेन विनशिनं मायामयं सेपारवृक्षमश्चत्थाख्यमतीतोऽतिकरान्तो ऽहं 
परमेश्वरोऽक्रादापे मायास्यादभ्याकरतादक्षरात्परतः प्र॒ इति पञ्चम्यन्ताक्षरपदेन 
्ुल्या प्रतिषदितात्संपारवृक्षनीनपतात्पवंकारणादपि चोत्तम उतल्ङ्ृष्टतमः, अतः क्षरा- 
्षराभ्यां पुरुषोपाधिम्यामध्यातेन पुरुषपदग्यपदेशयाम्यामुकत्तमत्वादसि भवामि छेके 
वेदे च प्रथितः प्रस्यातः पुरुषोत्तम इति प उत्तमः पुरुष इति वेद उदाहृत एव रोके 
च कविकाव्यादो “हरि्येकः पुरुषोत्तमः स्मृतः" इत्यादि प्रसिद्धम् । 

कारुण्यतो नरवदाचरतः परा्थान्पार्थाय बोधितवतो निजीश्वरतम् । 
मचचित्ुखेकवपुषः पुरुषोत्तमस्य नारायणस्य महिमा न हिं मानमेति ॥ 
केचिनिगृद्य करणानि विसज्य मोगमास्थाय योगममह्ात्मधियो यतन्ते । 
नारायणस्य महिमानमनन्तपारमास्वादयन्नमतपारमहं तु मुक्तः ॥ १८ ॥ 

भ्री° यी ०-एवमूतं पृरुषोत्तमत्वमात्मनो नामनिर्वचनेनः ददोयति--यस्मा- 
दिति । यस्माषरं जडवर्गमतिक्रन्तोऽहं नित्यमुक्तत्वात् । अक्षराचतनवगीरप्युत्तमश्च 
नियन्तृत्वात् । अतो छेके वेदे च पुरषोत्तम इति प्रथितः प्रस्यातोऽसि । 
तथा च श्रुतिः- ̂  स्र वा अयमात्मा सर्वस्य वशी सषैस्येशञानः सवैस्याभिपतिः सवै. 
मिदं प्ररञासि " इत्यादिः ॥ १८ ॥ 

प० दी०--एवं नामगिर्वचनन्ञाने फलमाह - 

यो मामेवमततमृढो जानाति पुरुषोत्तमम् ॥ 
£ ¢ (र 4 न 

प्र सवविद्नात मा सवभावन भास ॥ १९॥ 

यो मामीश्वरमेवं यथोक्तनामनिवेचनेनाप्तमूढो मनुष्य एवायं कथित्कृष्ण इतिप - 
मोहवनितो जानाल्ययमीश्वर एवेति पुरुषोत्तमं प्राख्यारू्यातं स॒ मां मजति पेवते 
सर्वविन्मां सवामानं वेत्तीति स॒ एव सर्वज्ञः पवेमविन प्रेमरक्षणेन मक्तियोगेन हे 
मारत | अतो यदुक्तम्- 

८ मां च योऽग्यमिवारेण भक्तियोगेन सेवते | 
प गुणान्समतीलयेतान््रहममूयाय कल्पते ” 

इति तदुपपन्नम् । यच्चोक्तं “(ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाऽहम् "” इति तदप्युपप्तरम् । 

चिदानन्दाकारं जलदहवि सारं श्रुतिगिरां 
तरनख्मीणां हारं भवजछषिपारं कृतधियाम् ॥ 

विहन्तुं मूमारं विदषदवतारं मुहुरहो 
महो वारंवारं भजत कुशदारम्भकरृतिनः ॥ १९ ॥ 

भ्री० टी ०--एषेभूतेशवरस्य ज्ञातुः फलमाद--यो मामिति । एवमुक्तप्रकारेण 
५२ 



९१८ पधमूदनसरस्ती भ्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१५्ो०२०] 

संमूढो निश्चितमतिः सन्यो मां पुरुषोत्तमं जानाति प्त सवेमावेन प्वेप्रकारेण मामेव 
मजति । ततः प्ैवित्सर्वज्ञो मवति ॥ १९ ॥ 

प० दी०-इदानीमध्यायाथं स्तुवनुपघहरति- 

इति गह्यतमं शाश्नमिदमुक्तं मयाऽनष ॥ 
एतद्बुद्ध्वा बुद्धिमान्स्याछतक्रत्यश्च भारत ॥ २०॥ 

इति श्रीमहाभारते शतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपवंणि श्रीमद्गवद्वीतासूपनिषत्पु बह्मवि्ायां 

योगशाखे श्रीकृष्णाजनसंवादे पुरूपोत्तम- 
योगो नाम पञ्चदरोऽभ्यायः ॥ १५॥ 

इति अनेन प्रकरिण गुह्यतमं रहस्यतमं संपूण शाखमेव पंकषेपेणेदमसषित्नध्याये 
मयोक्तं हेऽनधाभ्यप्नन । एतदहुदष्वाऽन्योऽपि यः कश्चिद्बुद्धिमानात्मन्ञानवान्प्यात्कृतं 
प कर्यं येन न पनः कलान्तरं यस्यासि प कृतकृलश्च स्यात् । विशिष्टजन्मप्रप्- 
तेन ब्राह्मणेन यत्कतेव्यं तत्सवं भगवत्त्वे विदिते तं भवेत्, न त्वन्यथा कतेग्यं 
परिसमाप्यते कस्यनिरित्यमिप्रायः । हे मारत त्वं त॒ महा्कुटप्रसृतः खयं च व्यप 
नरहित इति कडगणेन स्वगणेन चेतददरध्वा कृतक्लयो मविष्यसीति किमू वक्तव्यमि- 
त्यभिप्रायः ॥ २० ॥ 

वहीविमषितकरान्नवनीरदामा- 
त्पीताम्बरादरुणनिम्बफटाधरोष्टात् ॥ 

 पर्नदुभुन्दरमुखादरविन्दने्रा- 
तकृष्णात्परं किमपि तक्वमहं न जाने ॥ १ ॥ 

( # सदा पदानन्दपदे निम्नं मनो मनोमावमपाकरोति । 
गतागतायाप्तमपास्य सद्यः परापरातीतमपेति त्वम् ॥ २॥ 

शेवः सोराश्च गाणेज्ञा वेप्णवाः राक्तिपूनकाः । 
भवृन्ति यन्मयाः सर्व स्तोऽहमसति प्रः रिवः ॥ ६ ॥ ) 

% धनुधिहान्तगेतं शरेकद्रयं ख, ग. घ. ड, च, ज. सष, ज. पुस्तकेषु नास्ति । छ. पुस्तके 
तु षोडशाध्यायटीकारसम्भे वतते । 



४२० मधुसूदनसरस्ववीश्रीधरस्वामिकृत्मीकाभ्यां समेता- [अ०१६ग०१) 

श्रीभगवानुवाच 
9 9 _ (= © ५, ~ 

भय सचप्शदज्नानयमव्यवस्थातः ॥ 

दानं दमश्च यज्ञश्च खवाभ्यायस्तप आर्जवम् ॥ १ ॥ 
हाल्लोपदिष्टेऽथं सदेहं विनाऽनुष्ठाननिष्ठत्वमेकाकी सवैपरिपरहशुन्यः कथं जीवि- 

प्यामोतिमयराहि्यं बाऽमयं, सत्वस्यान्तःकरणस्य शृद्धिनिभखता तस्याः सम्यक्ता 
मगवत्त्वस्फूतियोग्यता सत््संडद्धिः परवज्चनमायानृतादिपखिनेनं वा । पर्य न्याजेन 
वशीकरणं परवश्चने, ददयेऽन्यथा करत्वा बहिरन्यथ। व्यवहरणं माया, अयथादृषटक- 
थनमनृतमिलयादि । ज्ञानं शाख्रादात्मतत्वस्यावगमः, चित्तेकाग्रतया तस्य स्वातुभवा- 
रूढत्वं योगः, तयो्यवधितिः सर्वदा तन्िष्ठता ज्ञानयोगव्यवस्थितिः । यदा तु 
अभयं सकषमूतामयदानपकल्यपाहनम् । एतचान्येषामपि परमहपतघमोणामुपलक्षणम् । 
सत्त्वसंशुद्धिः श्रवणादिपरिपाकेणान्तःकरणस्यापंमावनाविपरीतमावनादिमलरािलम् । 
जञानमात्मपाक्षात्कारः । योगो मनोनारवापनाक्षयानुकूढः पुरुषप्रयत्नस्ताम्यां विशिष्टा 
संपारिविलक्षणा ऽवस्थितिनीवन्मुक्तिज्ञानयोगम्यवस्थितिरित्येवं व्याख्यायते तदा फड- 
मूतेव देवी संपदियं द्रष्टव्या । भगवद्भक्ति विनाऽन्तःकरण्युद्धर्योगात्तया साऽपि 
कथिता | 

४ महात्मानस्तु मां पार्थं दैवीं प्रकृतिमाधिताः | 
मजन्त्यनन्यमनपरो ज्ञात्वा मृतादिमभ्ययम् ?? 

इति नवमे द्यां संपदि भगकव्दधक्तरुक्तत्वाच्च । भगवद्धक्तेरतिधेषठत्वादमयादिभिः 
सह पाठो न कृत इति द्रष्टव्यम् । महामाग्यानां परमहं्ानां फमृतां दैवीं संपदमुक्त्वा 
ततो न्यूनानां गृहस्थादीनां साधनमृतामाह--दानं खखत्वाप्पदानामन्नादीनां यथा- 
शक्ति शासखोक्तः पंविभागः । दमो बाद्यन्दियपतयम ऋतुकाटावतिरिक्तकारे भेयुना- 
यभावः । चकारोऽनुक्तानां निवृत्तिटक्षणधर्माणां सरमुचयार्थः । यन्ञश्च श्रोतोऽ्िहो- 
दशपूणमाप्ादिः, स्मत देवयज्ञः पितृयज्ञो मूतयज्ञो मनुष्ययज्ञ इति चतुर्विधः । 
ब्रह्यज्ञस्य स्वाघ्यायपदेन प्रथगुकतेः । चकारोऽनुक्तानां प्घृत्तिसक्षणधमाणां समु- 
चयाथः | एतत्रयं गृहस्थस्य । खाध्यायो ब्रह्मय्ञोऽदृष्टाथमगेदाद्यध्ययनरूपः । यज्ञ- 
शाब्देन पश्चविधमहायज्ञोक्तिपंमवेऽप्यप्राधारण्येन ब्रह्मचारिषर्मत्वकथनार्थं प्रथगुक्तिः । 
तपल्चिविं शारीरारि एतद वक्ष्यमाणं वानप्रस्यस्याप्ताधारणो ध्मः । एवं चतुणी- 
माश्रमाणमप्ताधारणान्धमनुक्त्वा चतु्णी वणीनमप्ताधारणधमीनाइ-- आ्ैवमवक्रतवं 
शरदुधानेषु श्रोतूषु खन्ञाताथौपंगोपनम् ॥ १ ॥ 

१ख.ग.घ्. इ, च.छ,ज, न्घ, ज्, नामाह्। 



[अ०१६को०२] श्रीपद्धगवद्धीता । २१ 

श्री° दी०- पुरौ प्॑पदं ल्यकेतवा दैवीमेवाऽऽग्रिता नराः । 
मुच्यन्त इति निर्भतु तद्विवेकोऽथ षोड ॥ 

पवोध्यायान्त एतद्बुदध्वा बुद्धिमान्स्यत्कृतकृलश्च मासतेत्युक्तम् । तत्र क एत- 
तत्वं बुध्यते को वा न बुध्यत इत्यपेक्षायां तच्छन्तनेऽधिकारिणोऽनधिकारिणश्च 
विवेकाथं षोडशाध्यायारम्भः । निरूपिते हि कायंर्थऽधिकारिजिज्नाप्ा मवति । 
तदुक्त मटेः-- 

9० (^ 

| « भारो यो येन वोढव्यः घर प्रागतिलितो यदा | 
£ (५ तदा कस्तस्य वोटेति शक्यं कतुं निरूपणम् ” इति ॥ 

® ५, तन्नाधिकारिविशेषणमृतां देवीं सेपदमाह--अभयमिति तिभिः | अमयं मया. 
भावः । सच्छप्य चित्तस्य संद्धिः पुप्रस्तता । ज्ञानयोग आलत्मनज्ञानोपाये व्यवस्थितिः 
परिनिष्ठा । दान खमोज्यस्यान्नादेयोचितं संविभागः । इमो बहयद्धियपंयमः । यत्नो 
यथाधिकारं दशेपूणमाप्रादिः । खाध्यायो ब्रहमयन्ञारि्जपयन्ञो वा तप उत्तराध्याये 
वक्ष्यमाणं शारीरादि । आजैवमवक्रता ॥ १ ॥ 

अहिमा स्यमक्रोधस्यागः शान्तिरपैशुनम् ॥ 
दया भतेष्वोदुप्वं मार्दवं हीरचापलम् ॥ २॥ 

प° दी०--प्राणिवृततिच्छेदो दिप्त तददेतुत्वमर्हि्ा । सत्यमनयौनतुबन्वि यथा- 
मूताथैवचनम् । पैराक्रोरे ताडने वा कृते पतति प्राप्तो यः कोधस्तस्य तत्काटमुप- 
शमनमक्रोधः। दानस्य प्रागुक्तेस्त्यागः संन्यासः। दमस्य प्रागुक्तः शानििरन्तःकरणस्यो- 
परमः । परस परोक्षे परदोपप्रकाशनं पैशुनं तद मावोऽै्ुनम् । दया भूतेषु 
दुःखितेष्वनुकम्पा । अशेदप्त्वमलोटुपत्वमिन्दियाणां विषयसंनिधानेऽप्यविक्रियत्वम् । 
मादवमतरूरत्वं वृथपूवैपक्षादिकारिष्वपि शिष्यादिष्यप्रियमाषणारिन्यतिरेकेण बोधयि- 
तत्वम् । हीरकायप्रवृत्यारम्भ तत्प्तिबन्धिका टोक्जा । अचापष्ठं॑प्रयोजनं 
विनाऽपि वाक्पाण्यादिन्यापारयितत्वं चापलं तदमावः । आन॑बादयोऽचापटान्ता 
ब्ाह्मणस्याप्ताधारणा मोः ॥ २ ॥ 

भ्री° दी ०--किं च--अिसेति । अर्हिप्ा परपीडावर्जनम् । सलं यथादष्टाथ॑- 
भाषणम् । अक्रोधस्ताडितस्यापि चित्ते ्षोमानुत्पत्तिः । लयाग॒ओदार्यम् । शनिश्च 
तोपरतिः। पेशुनं पराके परदोषध्रकाशनं तद्रमेनमपेदनम् । मूततैषु दीनेषु दया । अलो- 
टुप््वमोटुपत्वम् । अवर्णटोप आषैः | मार्दवं मृदुत्वमकरुरता । 'हीरकयंप्रवृत्तो लोक- 
रल्ा । अचापलं म्यथैकरियाराहित्यम् ॥ २ ॥ 

१ क, 'गन्दोढि । 



४२२ यधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता- [अ० १९ ०३-ग] 

तेजः क्षमा ृतिः शोचमरही नातिमानिता ॥ 
भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥ ३॥ 

प० टी०-तेनः प्रागरम्यं शीवाछकादिमिरदेरनमिमान्यत्वम् । क्षमा सलपर 
सामर्थ्ये पारिमवहेतं प्रति कोधस्यानुत्पत्तिः । धृतिरदहेन्दियष्ववपताद् प्रपतिप्वपि तदुत्तम्भकः 
प्रयत्नविशेषः । येनोत्तम्मितानि करणानि शरीरं च नावप्ीदन्ति । एतत्रयं कषत्रियस्या- 
साधारणम् । शौचमाम्यन्तरमथप्रयोगादौ मायानृतादिराहि्यं न तु म॒ष्जङादिजनितं 
बाह्यमनत्र ह्यं तस्य शरीरशद्धिषटपतया बाह्यतेनान्तःकरणवाप्रनात्वामावात् । तद्वा 
सनानामेव साच्िकादिभेदभिन्नानां दैग्याघुयौदिसंपद्रपत्वेनात्र प्रतिपिपादयिषितत्वात् । 
स्वध्यायादिवत्केनचिदूपेण वाप्तनाह्पत्वे तदप्यादेयमेव । द्रोहः परनिधांपया रच्- 
हणादि तदभवोऽद्रोहः । एतद्रयं वेरयस्यापाधारणम् । अत्यथं मानिताऽऽत्मनि पृञ्य- 
त्वातिरायमावनाऽतिमानिता) तदमावो नातिमानिता पू्येषु नम्रता । अयं दयद्रस्याप्ताधा- 
रणो धर्मः । “ तमेतं वेदानुवचनेन बाह्यणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपप्ताऽनाश- 
केन » इत्यादिश्ला विविदिषौपयिकतया विनियुक्ता अप्ताधारणाः साधारणाश्च वणी- 
श्रमधरमा दृहोपरक्षयन्ते । एते धमां मवनित निष्पययनते दैवीं शुद्धपत्तवमयी सेपदं वाप्त- 
नासततिं शरीरारम्भकाले पुण्यकर्ममभिरमिन्यक्ताममिलक्ष्य नातस्य पुरुषस्य “ तं विचा- 
करमेणी समन्वारभेते पूर्प्ज्ञा च » । ¢ पुण्यः पुण्येन कर्मेणा मवति पापः पापेन » 
इयादिशतिम्यः । हे मारतेति ंनोषयज्शदधवंशोदधवत्वेन पूतत्वात्वमेतादृशघर्मयोग्योऽ- 
सीति पूचयति ॥ ३॥ 

भी° दी०--किं च--तेन इति । तेजः प्रागरम्यं, क्षमा परिमवादिषूत्पद्यमानेषु 
करोधप्रतिबन्धः । धृति्ुःखादिमिरवमीदताधित्तस्य स्थिरीकरणम् । शोच बाह्याभ्यन्तर. 
शुद्धिः । अद्रोहो निघांप्ताराहित्यम् । आपिमानिताऽऽत्मन्यतिपूज्यत्वामिमानस्तदमावो 
नातिमानिता .। एतान्यमयादीनि षडूविरातिटेक्षणानि दैवीं सेपदममिनातस्य भवन्त । 
देवयोग्यां सा्तिकीं पंपदममिल्क्ष्य तदामिमुख्येन जातस्य माविकल्याणस्य पुंसो मव- 
नतीलथेः ॥ २ ॥ 

प० टी०--जदेयत्वेन दैवी संपदमुकतेदानीं हेयतेनाऽऽुरीं सेपदभेकेन 
` ऋछछोकेन सक्षिप्याऽऽह- 

न क ४ 

ट्म्भा दपजतमानश्चर कवषः पारृष्यमव च ॥ 

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थं संपदमासुरीम् ॥ ९ ॥ 

१ ग. ˆति । भद्राय भवतां भूयाक्ृष्णः सद्धक्तिभावितः । कालिन्दीजलसंसगीं मेषदयामोऽ- 
तिसुन्द्रः ॥ ३ ॥ 



[अ०१६गे ०५] श्रीपद्धगवह्मीता । २६ 

दम्भो धार्िकतयाऽऽत्मनः स्यापनं तदेव धर्मैष्वनित्वम् । दर्पा धनस्वननारिनि- 
मित्ते महदवधरणाहितुमषविशेषः । जतिमान आलन्यत्यन्तपून्वत्वातिशषयाध्यारोपः 
¢ देवाश्च वा अपुराश्वोभये प्रानापत्याः पयृधिरे ततोऽसुरा अतिमानेनैव क्षन्न वयं 
जुहुयमेति ्ेष्वेवाऽऽस्येषु जुहतशवरुसेऽतिमानेनैव परावमृवृस्तस्मात्नातिमन्येत पराम- 
तस्य हयेतन्मुसं यद्तिमानः " इतिशातपथश्त्युक्तः । क्रोधः स्वपरापकारपरवृ्तिदेतरमि - 

उवनात्मकेोऽन्तःकरणवर्तिविशेषः । पारष्यं प्रत्यक्षषृक्षवदनशीरत्वम् । चकरोऽनु- 
क्तानां मावभूतानां चापडादिदोषाणां समुच्यार्थः । अज्ञानं कर्त्याकर्वम्यादिविषयवि- 
वेकामावः । चशब्दोऽनुक्तानामभावमूतानामधृ्यादिदोषाणां सरमुचया्थ;ः । आषुरी- 
मसुररमणहेतुमूतां रनस्तमोमयीं संपदमशुमवाप्तनाप्तति शरीरारम्मकारे पापकमेभि- 
रमिन्यक्ताममिरुक्ष्य जातस्य करुपुरूषस्य दम्माद्या अन्ञानान्ता दोषा एव भवन्ति न 
स्वमयाद्या गुणा इत्यथैः । हे पर्थिति संबोघयनिवुद्धमातृकत्वेन तदयोग्यतव 
मूचयति ॥ ४ ॥ 

श्री° 2०--आपुरीं संपदमाह-दम्भ इति । दम्भो धमध्वनित्वम् । दर्पौ 
धनविद्यादिनिमित्तशित्तस्येत्पेकः । अभिमानो भ्यास्यातः । कोधः प्रिद्धः । पारष्यं 
निप्ुरत्वम् । अज्ञानमविवेकः । आसुरीमित्युपरक्षणम् । अपुराणां रक्षसानां चया 
संपत्तामासुरी ममिर्क्ष्य जातस्येतानि दस्मादीनि मवनीलर्थः ॥ ४ ॥ 

प्र० दी०-अनयोः सिपदोः फठविमागोऽमिधीयते- 

टवी संपदिमोक्षाय निबन्धायाऽऽपुरी मता ॥ 
मा शुचः सपद् दृवामामनाताअप् पाण्डव ॥ 4॥ 

यस्य वर्णस्य यस्याऽऽश्रम्य च या विहिता साच्चिकी फलामिसंधिरहिता क्रिया 
सा तस्य दैवी सपत्सा सत्ष्ुद्धिमगवद्धक्तन्ञानयोगस्यितिपयेन्ता सती पमाखन्ध- 

च ऋ, क 

नाद्विमोक्षाय कैवस्याय मवति । अतः सेवोपदेया श्रेयोधिमिः । या तु यस्य शाल्ल 
निषिद्धा फलाभिपरधिपूवी साहंकारा च राजपती तामौ क्रिया तस्य सा ्वीऽप्यापुरी 
सेत् । अतो रक्षस्यपि तदन्तमूतैव । प्ता निबन्धाय नियताय सैपतारबन्धाय मता 
संमता शाच्ञाणां तदनुप्तारिणां च । अतः पता हेयैव श्रयोधिमिरिल्ः | तत्रैवं पहं 
कथा संपदा युक्त इति संदिहानमजुनमाश्च पतयति मगवान्--मा रचः, अहमासु्या 
संपदा युक्त इति शङ्कया शोकमनुतापं मा कर्षः, दैवीं पैपदममिरुक्ष्य जातोऽपि 
प्रागजितकल्याणे माविकस्थाणश्च त्वमति हे पाण्डव प्डुपुत्रषवन्येष्वपि दैवी संष- 
तपरधिद्धा किं पुनर्त्वयीति मावः ॥ ९॥ 

। प (५. [५ ¢ भ 9 2.0 न 6 9 न 

भा० दा°-एतयाः पदाः काय दरैयन्राह--दबां सपादातं । दवीया 



४२४ मधूसुदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिदृतदीकाभ्यां समेता-[अ ०१९०६] 
ह ©, क [५ *  % [**॥ 

सपत्तया युक्तो मथाक्ते तच्वन्ञानेऽपिकारी । आपुया संपदा युक्तस्तु निलयं सेप्रारी- 
लभः । एतच्छत्वा किमहमत्राधिकारी न वेतिसदेहन्याकरुखवेत्तमजुनमाश्चापयति- ह 

पाण्डव मा इचः शोके मा काषीः, यतस्त्वं देवीं पेपदममिनातोऽपि ॥ ९ ॥ 

प° दी०-ननु भवतु राक्षसी प्रकृतिरपयामन्तम्ता शाखनिषिद्धक्रियान्मुख- 
त्वेन सामान्यात्कमापमोगप्राधान्यप्राणिहूपताप्राधान्यास्या कचद्धदेन ग्यपदृश्ापपत्तः 

मन॒षी त॒ प्रङृतिस्तृतीया प्रथगास्त “ त्रयाः प्राजापल्याः प्रनापता पपतार्ं ब्रह्मचयं- 

मूषुदेवा मनुष्या असुराः इति श्रतेः । अतः साऽपि हेयकाटावुपादयका्ा वा वक्तव्य- 

त्यत भह- 

दरौ भूतप रोकेऽस्मिन्देव आसुर् एव च ॥ 
दैवो विस्तरशः प्रोक्तं ज्रं पार्थ मे शृणु ॥8॥ 

क, १७ ०, 0 

असिक सवकिन्नपि सपारमगे द्रौ द्विपरकारावेव मूतप्गो मनुष्यप्तगे। भवतः | 
७५ 

नि [१ फो तौ देव आसुर, न तु राक्षपनो मानुषो वाऽधिकः स्गेऽस्तीय्ैः । यो यदा 
मनुष्यः शाच्रपंस्कारप्रावस्येन खमावतिद्धौ रागद्वेषावभिमूय धमेपरायणो भवति स 
तदा देवः । यदा तु खमाविद्धरागदरेषप्राबस्येन शा्लपंस्कारमभिमूयाधमंपरायणो 
मवति स तदाऽपुर इति दवैविध्योपपत्तेः । न हि धमीधृमीम्यां तृतीया कोटिरसति । 
तथा चश्चयते--^ द्वया ह प्रानापला देवाश्वापुराश्च ततः कानीयप्ता एव देवा 
ज्यायप्ता असुराः ” इति । दमदानदयाविषिपरे तु वाक्ये त्रयाः प्रानापल्या इत्यादौ 
दमदानदयारहिता मनुष्या असुरा एव सन्तः केनचित्साघम्येण देवा मनुप्या असुरा 
इत्युपचयन्त इति नाऽऽधिक्यावकाशचः । एकेनेव द् इत्यक्षरेण प्रनापतिना दमर- 
हितन्मनुष्यान्परति दमोपदेशः कृतः, दानरहितान्प्रति दानोपदेश्ः, दयारहितान्पति 
दयोपदेशः, न तु विजातीया एव देवापुरमनुष्या इह विवक्षिता मनुप्याधिकारत्वा- 
च्छासतप्य । तथा चान्त उपपंहरति-- “तदेतदेवेषा दैवी वागनुवदति स्तनयिलुर्वं इ 
द इति दाम्यत दत्त दयध्वमिति तदेतत्रयं रिषषेदमं दानं दयामिति । तस्माद्रक्ष 
मानुषी च प्रक्रतिरासु्यीमेवान्तर्भवतीति युक्तमक्त द्वौ मतस्रगाविति । तत्र देवो मत- 
सगौ मया त्वां प्रति वि्तरशो वि्तरप्रकरिः प्रोक्तः स्थितप्रजञलक्षणे द्वितीये भक्तछ- 
षणे द्वादशे ज्ञानरक्षणे त्रयोदशे गुणातीतरक्षणे चतुर्दश इह॒ चामयमित्यादिना । 
इदानामापुरं मृतसगं मे मद्रचनेर्वि्तरशः प्रतिपाद्यमानं त्वं शण हानाथेमवधारय 
सम्यक्तया ज्ञातस्य हि परिवननं शक्यते कमिति । हे परेति संबन्धपूचनेनानुपे- 
क्षणीयतां दशेयति ॥ १ ॥ = 

१ख.,ग, ड, च. क्च, ्योपदिष्टे तः! २ क, भक्तिः । 



[०११५-८] श्रीपद्धगवटहीता । १२९६ 

श्री ° दी०-आष्री सपत्सवात्मना वर्जयित्येदेतदर्थमाप्री पपदं प्रप्चयित. 
माह--द्राषिति । दर द्विपकय मृतानां सर्गा मे मद्रचनच्छणु । आपुरराक्षपपर- 
ऊत्यारकोकरणेन द्वावित्युक्तम् । अतः “मराक्षप्तीमापुरी चेव प्रकृति माहिनीं भिताः" 
इत्यादिना नवमाध्यायाक्तप्रकरतितरेविष्येनाविरोधः । खष्टमन्यत् ॥ ६.॥ 
प दी०-वजेनीयामापुरीं पदं प्रागिविशेषएणतया तानहमित्यतः प्राक्तैद्रीद- 

रमिः शछेकेविवृणोति- 

र्ति च निटपि च जना न विदुराुराः ॥ 
न शुचं नापि चाऽऽचारो न सयं तेषु विते ॥७॥ 

प्रतृतति प्रचृत्तिविषयं धम, चकारात्तत्परतिपादकं विषिवक्यं च । एवं निवृत्ति 
निवृत्तिविषयमधर्म, चकारात्तत्प्रतिपादकं निषेधवाक्ये चासुरखमावा जना न जानन्ति। 
अतस्तेषु न शौचं दहविविधे नाप्याचारो मन्वारिमिहक्तः | न सव्यं च प्रियहितयथारथं 
भाषणं विद्यते । शोचत्ययोराचारान्तमविऽपि ्ाह्मणपरित्राजकन्यायेन पएरथगुपादा- 
नेम् । अशोचा अनाचार अनतवादिनो ह्यप्ुरा मायाविनः प्रभिद्धाः ॥ ७ ॥ 

श्री ° दी०-अमुरीं विस्तरतो निखूपयति--प्रह्त्ति चेलयादिद्रादश्नभिः। 
घम परवृत्तिमधमौचिवृत्ति चाऽऽपुरखमावा जना न ॒जाननि । अतः शोचमाचारः 
सत्यं च तेसु नास्येव ॥ ७ ॥ 

प° दी०-ननु षमीधरमयोः प्रवृत्तिनिरृत्तिविषययोः प्रतिपादकं वेद्यं प्रमाण- 
मसि निर्दोषं मगवदान्ञाखूपं सषलेकप्रतिद्धं, तदुपजीकीनि च स्मतिपुरणतिहाप्तादीनि 
सन्ति, तत्कथं प्रवृत्तिनिवृ्तिततप्रमाणायन्नानं, त्ने वाऽञज्ञोहह्धिनां शाितरि मम. 
घति सति कथं तदननुष्ठानेन शौचाचासदिरहिततवं दुष्टानां शापितुभगवतोऽपि डोक- 
वेद्प्रपतिद्धत्वादत जआह- | 

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहरनीश्वरम् ॥ 
अपरस्परपमृतं किमन्य महैतुकम् ॥ ८ ॥ 

सल्यमवाधिततात्पयविषयं तत््वविदकं वेदा्यं प्रमाणं तटूषनीवि पुराणादि च 
नास्ति यत्र तदपत्यं, वेदखशूपस्य प्रत्यक्षपिद्धत्वेऽपि तत्प्रामाण्यानम्युपगमद्विशिष्- 
भावः । अत एव नासि षर्माधरमरूपा प्रतिष्ठा भ्यवस्थाहेतुयस्य तदप्रतिष्ठम् | तथा 
नस्ति शुमा्ुमयोः कममेणोः फर्दातेश्वरो नियन्ता यस्य तदनीश्चरं त॒ आघुरा ` नग 
दाहः, ब्वत्पापप्रतिबन्धद्वेदस्य प्रामाण्यं ते न मन्यन्ते | ततश्व तद्रोधितयो्ंमधिमं 
योरीश्चरस्य चानङ्गीकाराद्ययेष्टाचरणेन ते पहषयेथरष्टा सत्यथ; । शालकसमधिग- 

म्यधर्मापमसहायेन प्रङृत्यपिष्ठात्रा परमेश्वरेण रहितं जगदिष्यते वेत्कारणामाबात्कथं 



४२६ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरसवामिक्रतदीकाभ्यां समेता--[अ०१९ो०५] 

तदुत्प्तिरियाश्ङ्धाऽऽह--अपरस्परसमतं कामप्रयुक्तयोः सखीपंसयोरन्योन्यपयो- 
गात्पमूतं जगत्कामहैतुकं कामहेतुकमेव कामैतकं कामातिरिक्तकारणदन्यम् । नन् 
धमाचप्यस्ति कारणं नेल्याह--किमन्यत्, अन्यदरृष्टं कारणं किमस्ति नास्तयेवेलरथः | 
जदृष्टाङ्गीकरेऽपि कचिद्धत्वा खमवि पयैवप्तानास्छामाविकमेव जगद्वैचित्यमस्तु इष्ट 
सभवत्यरृष्टफल्पनानवकाश्चात् । अतः काम एव प्राणिनां कारणं नान्यददृष्टश्वरादी 
त्याहुरिति शोकायतिकरृष्टिरियम् ॥ ८ ॥ | 

श्री दी०-- ननु वेदोक्तयोर्भमीधर्मयोः प्रवृत्ति निवृत्ति च कथं न विदुः, कृतो 
बा पमोधमेयोरनङ्गीकारे जगतः सुखदुःखादिव्यवस्था स्यात्, कथं वा॒हौचाचारादि- 
विषयामीश्वराज्ञामतिषतेरन् , ईश्वरानङ्गीकारे च कुतो जगदुत्पत्तिः स्यादत आह-- 
असत्यमिति । नास्ति पत्यं वेदपुराणादिप्रमाणं य्षिस्तादशे जगदाहुः । वेदनां 
प्रामाण्यं न मन्यन्त इलर्थः । तदुक्तम्--“ त्रयो वेद्य कतरो मनिमण्डनिश्षा- 
चराः " इत्यादि । अत एव नास्ति धमाधमेरूपा प्रतिष्ठा व्यवस्थाहेतुरयध्य तत् । 
खामाविकं जग्दवैचिभ्यमाहूरि्य्थः | अत एव नास्तीश्वरः कर्ती व्यवस्यापकश्च यस्य 
तादरां जगदाहुः । ताह कुतोऽस्य जगत उसत्ति वदन्तीत्यत आह-अपरस्परसं 
भूतमिति । अपरश्च परश्वेत्यपरस्परमपरस्परतोऽन्योन्यतः शरीपुरुषीमथुनात्प॑मूतं जगत्। 
किमन्यत्कारणमस्य नास्यन्यक्किचित्, किंतु का्॑हेतुकमेव श्चीपुरुषयोः काम एव 
प्रवाहरूपेण हेतुरस्येलयाहुरित्यथः ॥ < ॥ 

म० ध०-ईयं दृष्टिः शाखयिदावाेवेलाशङ्घाऽऽह-- 

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टासानोऽल्पब्ुद्यः ॥ 
प्रमवन्स्यग्रकमाणः क्षयाय जगतोऽहिताः ॥ ९ ॥ 

एतां प्रागुक्तां छोकायतिकदृष्टिमवष्टस्याऽऽखम्ब्य नष्टात्मानो अष्टपरटोकपाधना 
अस्पनुद्धयो दृष्टमातरोदेशग्रवृत्तमतय उथरकमाणो हिला अहिताः शत्रवो जगतः 
प्राणिजातस्य क्षयाय ्याघ्रप्रपौदिख्पेण प्रभवन्ति उत्पचन्ते । तस्मादियं रष्टिरत्य- 

भष क (५ 

न्तापोगतिरैतुतया सवीत्मना श्रेयोधिमिरवहेयेवेलर्थः ॥ ९ ॥ 
श्री दी°-- फ च-एतामिति । एतां येकायतिकानां दष्टं द्ीनमाधि्य 

नष्टात्मानो महिनचित्ताः सन्तोऽखवुद्धयो दृष्टाथेमात्रमतयः । अत एव्र खं कर 
येषां तेऽहिता वैरिणो भूत्वा जगतः क्षयाय प्रभवन्ति उद्धवन्तीलयरषैः ॥ ९ ॥ 

प 

पर टी०-ते च यदा केनचित्कर्मणा मनुष्ययोनिमापयन्ते तदा- 

१. क. "रो मण्डभूतेनिः । २ ड, च, स्र. 'महेतकमेव कामहैतकं नली । ३ ग, ड, भ, 
, नन्वियं. 



[अ०१६द्ो०१०-११] श्रीपद्धगवह्रीता। ` ९२७ 

काममाश्रिय दुष्प दृम्ममानमदाचिताः ॥ 
मोहाद् ग्रहीलाऽद्राहान्पवरतन्तेऽशुचित्रताः ॥ १०॥ 

कामं तत्तृष्टविषयामिलापं दुष्परं प्रयितमराक्यं दम्भेनाधांमिकलेऽपि पार्मिकषत- 
स्यापनेन मानेनापृज्यत्वेऽपि पृज्यत्वह्यापनेन मदेनोत्करपिरहिततेऽप्यत्कर्षविशेषाध्या- 
रोपेण महदवधीरणहितुनाऽन्विता अपद््माहानशुमनिश्वयाननेन मन्रेणेमां देवतामा- 
राध्य कामिनीनामाकषणं करिष्यामः, अनेन मन्रेणमां देवतामाराध्य महानिषीन्पाध- 
िष्यामर इलयादिदुर ग्रहरूपान्मोहादविवेकाहूटीत्वा न तु शाल्नात्, अशुचित्रता 

अगुचीनि रमशानादिदेराच्छिषटत्वायवस्याचशोचसपिक्षाणि वामागमादुपरिष्टानि 
जतानि येषां तेऽदुचिव्रताः प्रवतनते यत्र कुत्रप्येेदिके इृष्टफठे प्ुदररेवताराधनादा- 
विति शेषः । एतादृशाः पतन्ति नरकेऽदचावित्यभिमेणान्वयः ॥ १० ॥ 

श्री° दी०-अपि च-कापमिति । द्ष्प्रं प्रयितुमशक्यं काममा्रित्य 
 दम्भारिमिरयुक्ताः सन्तः ्षुद्रदेवताराधनादौ प्रवतैने । कथम्, अतद्ाहान्ृदीत्वाऽनेन 
मन्नेेतां देवतामाराध्य महानि्ीन्ाधयिष्याम इत्यादिहुराग्रहान्मोहमात्रेण स्वीकूल 
प्रवतेन्ते । अशचित्रता अगुचीति म्मांपतादिनिषयाणि व्रतानि येषां ते ॥ १०॥ 

प° दी-- तानेव पनर्विशिनष्टि- 

चिन्तामपार्मया च प्रख्यान्तायुपा चताः ॥ 

कृमोपभगपरमा एताव।दातनीश्चताः ॥ ३१ ॥ 
चिन्तामात्मीययोगक्षेमोपायाद्यचनात्मिकामपरिमेयामपरिमेयविषयत्वात्परिमातुमरक्यां 

प्रटयो मरणमेवान्तो यस्यास्तां प्रख्यान्तां यावज्ञीवमनुवतेमानामिति यावत् । न 
केवलमदुचिनताः प्रव्ैन्ते कनि वेतादशीं चिन्तां चोपाधिता. इति समुच्यारथश्चकारः । 
सदाऽनन्तचिन्तापरा अपि न कदाचित्पारटोकिकचिन्ताय॒ताः फं तु कमोपमोगपरमाः 
काम्यन्त इति कामा दष्टाः शब्दादयो विषयासतदुपमोग एव परमः पुरुषार्थो न 
धमीदियेषां ते तथा । पारटेकिकमूत्तं परुं कुतो न कामयन्ते तत्राऽऽह--एताव- 
दृष्टमेव पुं नान्यदेतच्छरीरवियोगे मोग्यं सुखमपि एतत्कायातिरिक्तस्य मोक्तुरमावा- 
दिति निश्चिता एवेनिश्वयवन्तः । तथा च  बाहस्पत्यं सृप्र “ चेतन्यपरशिष्टः कायः 
पुरुषः + “ काम एवैकः पुरुषाथः, ” इति च ॥ ११॥ 

श्री ° दी०--किं च--चिन्तामिति । प्रयो मरणमेवान्तो यस्यास्तामपरिमेयां 
पारिमातुमशक्यां चिन्तामाश्चिताः । नित्यं चिन्तापर इत्यथः । कामोपमोग एव परमो 
येषां ते। एतावदिति कामोपमोग एव परमः पुरुषर्थो नान्यदस्तीति कृतनिश्चया "अथ 

१क. ख. छ, रा्यणाई । 



४२८ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिङतदीकाभ्यां समेता--[अ ०१६०१२१] 

चयानीहन्त इत्युत्तरेणान्वयः | तथाच वारहस्पत्य सूत्रम्--“काम एवैकः पुरुषाथः ” 
इति, ५ चेतन्यक्िशिष्ठः कायः पृरुषः ” इति च ॥ १ १॥ 

म० दीर-त ईदृशा अ(भाौषुरा- 

जा्चापाश्च्तेवदाः कामक्रोधपरायणाः ॥ 
ॐ भ ० ¢ ष ह + 

इहन्तं कामभागाथमन्यायनाथसचयान् ॥ ३२९॥ 
अङ्क्योपायार्थविषया अनवगतोपायाथैविषया वा प्रार्थना आशास्त एव पाडा 

इव बन्धनहेतुत्वात्पाशास्तेषां शतैः समूहेवेद्धा इव श्रेयपतः प्रच्याव्येतस्तत अआङ्ष्य 
नीयमानाः कामकोधों परमयनमाश्रयो येषां ते कामक्रोधपरायणाः सखीव्यतिकरामिढा- 
पपरानिष्टामिराषाम्यां सदा परिगृहीता इति याक्त् । ईहन्ते कर्तुं॑चेष्टन्ते काममो- 
गाथे न तु धमीथेमन्यायेन परखहरणादिनाऽपपतेचयान्धनराश्चीन् । संचयानिति बहु- 
वचनेन धनप्रपतावपि तत्तष्णानुवततरषिषयप्रतिवर्धमानतृष्णत्वरूपो सोमो दरितः॥१२॥. 

भ्री° दी ०--अत एव च-आरोति । आशा एव पादास्तेषां शतानि तेबैद्धा 
इतस्तत ' आङृष्यमाणाः कामक्रोधौ परमयनमाश्रयो येषां ते काममोगार्थमन्यायेन 
चोयीदिनाऽथीनां परंचयान्पश्षीनीहन्त इच्छनि ॥ १२॥ | 

म टी०--तेषामीदरीं धनतुष्णानुवृत्ति मनोराञ्यकथनेन विवृणोति-- 

इदमद्य मया रुव्यमिदृभ प्राप्स्ये मनोरथम् ॥ 
इदमस्तीदमपि मे मविष्यति एनधनम् ॥ १३॥ 

इदं धनमयेदानीमनेनोषायेन मया छन्धपिदं तदन्यन्मनोरथं मनस्तुष्टिकरं शीघ्रमेव 
प्राप्स्ये, इदं पुरैव संचिते मम गृहेऽस्ि, इदमापे बहुतरं मविष्यल्यागामिनि सवत 
पुनधेनम् । एवं धनतष्णाकुलाः पतन्ति नरकेऽदाचावि्यगिमेणान्वयः ॥ १३ ॥ 

भरी ° ठी ०-तेषां मनोराज्यं कथयन्नरकप्रापिमाह-इद पद्येति चतुभिः । 
प्रास्य प्राप्स्यामि मनोरथं मन्तः प्रियम् । शेषं स्पष्टम् ¡ एषां च याणां -छोकाना- 
मिवयज्ञानविमोहिताः सन्तो नरके पतन्तीति चतुर्थेनान्वयः ॥ १६ ॥ 

म० दी०--एवं खेमं प्रपञ्चय तदभिप्रायकथनेनैव तेषां कोपं प्रप्यति-- 

. ज्तौ मया हतः शदु्हनिष्ये चापरानपि ॥ 
ईश्वरोऽहमहे भोगी पिद्धोऽहं बर्वान्सुसी ॥ १४ ॥ 

अतं देवदत्तनामा मया हतः श्ुरतिदुर्मयः । अत इदानीमनायासेन हनिष्ये 
च हनिष्यामि अपरान्वानपि शत्रन्, न _कोऽपि मत्सकाशाजीविष्यतीलपेरथैः । 
# ` # श्रीपरटीकामूपस्तकयोर्ष. कष. संकितयोरिममिति पाठः+ | 



[अ० १६०१५१६ भ्रीमद्धगवद्वीता । ४२९ 

चकारान्त केवठं हनिष्यामि तान्कि त॒ तेषां दारधनादिकमपि ग्रदीष्यामीलमिप्रायः | 
कुतरतवेताटरं पतामथ्य त्वत्तस्यानां त्वदधिकानां वा श्नणां संमवादि्यत आह- 
इश्वरोऽहं न केवह मानुषा येन मन्तल्योऽधिको वा कथित्स्यात् । किमेते करिष्यन्ति 
वराकाः सवथा नासि मत्स्यः कथिदि्नेनामिप्रायेगेश्वरत्वं विवृणोति-- यस्मादहं 
भोगी पवरभोगोपकरणेर्पेतः सिद्धोऽहं पुत्रभृल्यारिमिः सहायैः संपन्नः. खतोऽपि 
भटवानल्योजस्वी पुसी सवेथा नीरोगः ॥ १४ ॥ 

भी ° दी०-- किं च-- असाविति । द्धः इतङृल्ः । सष्टमन्यत् ॥ १४ ॥ 
म० टी०-ननु धनेन केन वा कथित्वततुल्यः स्यादित्यत आह-- 

जआढयोऽमिजनवानसि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ॥ 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इद्यज्नानविमाहिताः ॥१५॥ 

आढयो धनी, अमिजनवान्कृीनोऽप्यहमेवास्मि । अतः कोऽन्योऽस्ि सदृशो 
मया न कोऽपीत्यर्थः । यागेन दानेन वा कथित्तुस्यः स्यादिलत आह --यध्ये 
यागेनाप्यन्यानमिमविष्यामि, दास्यामि धनं स्तावकेम्यो नटादिम्यश्च । ततश्च 
मोदिष्ये मोदं हर्ष प्प्ये नतेक्यादिभिः सहेत्येवमन्ञानेनाविवेकेन विमोहिता विविधं 
मोहं अमपरम्परां प्रापिताः ॥ १९॥ 

श्री दी०--किं च--अआहय् इति । जाढयो धनादिंपन्नः । अभिननवनन्करु- 
रनः । यक्ष्ये यागायनुष्ठानेनापि दीितान्तरेम्यः सकाश्चान्महतीं प्रतिष्ठां प्राप्स्यामि । 
दास्यामि स्ताककरेम्यः। मोदिष्ये हषं प्राप्स्यामी्येवमज्ञानेन विमोहिता मिथ्यामिनि- 
वेशं प्रपिता: ॥ १९ ॥ 

अनेकचित्तविभ्रान्ता मोह्नाठप्माहताः ॥ 
प्रसक्ताः कामभोगेष पतन्ति+ नरकेऽशुच। ॥ १६ ॥ 

प० दी०-उक्तप्रकाररेकैथिततेसंत्तदष्टपकसेविविधं भान्तः, यतो मोहजाल- 
समावृता मोहो हिताहितवस्तुविवेकाप्ामथ्यं तदेव जारमावरणात्मकत्वेन बन्धहेतुत्वात्, 
तेन सम्यमावृत्ाः सतो वेष्टिता मत्स्या इव सूत्रमयेन जाठेन परवदरीङृता इत्यथैः 
अत् एव स्वानिष्टपाधनेष्वपि काममोगेष॒॒प्रपक्ताः सवेथा तदेकपराः प्रतिक्षणमुप- 
चीयमानकस्मषाः पतनिति नरके वेतरण्यादावरुचो विपमृत्रछेष्पादिपृणे ॥ १६ ॥ 

श्री° दी ०-- एवभूता यतपरप्तुवन्ति तच्छृणु --अनेकेति । अनेकेषु मनारथषु 

+ श्रीधरदीकामूले श्ल. सक्षेते निरय इति पाठः । 

१ ग, ज, 'तदृदृष्ट । ड, तद्टष्ट । 
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परवृत्तं चित्तमनेकचित्तं तेन विभ्रान्ता विक्षिप्ताः । तेनैव मोहमयेन जेन समावृक्त 
मत्स्या इव सूत्रमयेन जेन यन्निताः । एवं कामभोगेषु प्र्क्ता अभिनिविष्टः 
सनोऽशुचौ कर्मे नरके पतन्ति ॥ १६ ॥ | 

म० दी०-ननु तेषामपि केषांचिद्ैदिके कमेणि यागदानादो प्रवृत्तिदरेनाद्- 
युक्तं नरके परतनपिति नेत्याह- 

जारममाकिताः स्तन्धा धनमानमदाचिताः॥ 
यजन्ते नामयन्नसते दम्भेनाविपिपूर्वकम् ॥ १७॥ 

सैगुणविशिष्टा वयमित्यात्मनैव संमाविताः पूज्यतां प्रापि न तु साघुभिः 
करैधित् । सन्धा अनम्रा; | यतो धनमानमदानिता धननिमित्तो यो मान आत्मनि 
पूजयत्वातिशयाध्याप्तसनिमित्तश्च यो यद; परस्िनगुवीदावप्यपूञ्यत्वामिमानस्ताम्या- 
मनिताक्ते नामयज्ेनाममन्रेय्तेन ताचिकैदींक्िताः सोमयाजीत्यादिनाममाचपतपादकैव 
यन्ञेरविपिपुवैक विहिताङ्गेतिकतेग्यतारहितेदम्मेन धमंध्वनितया न तु श्रद्धया यजन्ते । 
अतस्तफटमाजो न मवन्तीलथः ॥ १७ ॥ 

श्री दी ०-- यक्ष्य इति च यस्तेषां मनीरथ उक्तः म कैवं द्म्भाहंकारादि 

प्रधान एव न तु परांत्तक इत्यमिनयनाऽऽह--आत्मसभाविता इति द्वाभ्याम् । 
सात्मनैव सेमातिताः पूज्यतां नीता नतु साधुभिः कैथित् । अत्त एव स्तन्धा 
अनम्राः । धनेन यो मानो मदश्च ताम्यामनचििताः सन्तस्ते नाममात्रेण ये यज्ञाप्ते 
नामयत्ताः । यद्रा दीक्षितः सोमयाजीयेवमादिनाममाचप्रतिद्धये ये यन्नापनरयनन्ते । 
कथम् , दम्मेन न तु श्रद्धयाऽविधिपुवेकं च यथा मवति तथा ॥ १७ ॥ ` 

प० दी०--यक्ष्ये दास्यामीलयादिमंकस्पेन दम्भाहकारादिप्रधानेन प्रवृत्तानामा 
सुराणां बहिरङ्गप्ताधनमपि यागदानादिकं कमं न तरिष्यति, अन्तरङ्गपताधनं तु ज्ञान 
वैराग्यभगवद्भजनारि तेषां दुरापास्तमेवेत्याह-- 

अहेकारं बरं द्पे कामं क्रोधं च संधिताः ॥ 
मामासमपरदेहेष प्रहिषन्तोऽप्यमूयकाः ॥ १८ ॥ 

अहममिमानरूपे योऽहंकारः स प्वेपताधारणः । दतैस्वारोपितैगुणिरासनो मह- 
त्वामिमानमहंकारं तथा बरं परपरिमवनिमित्तं रारीरगतपामथ्यविरेषं ॒दपं॑परावधी- 
रणार्ूपं गुरुनृपायतिकरमकारणं चित्तदोषविशेषं काममिष्टविषयामिदटाधं कोधमनिष्ट- 
विषयद्ेषं, चकारात्परगुणाप्हिष्णुतष्पं मात्सयम् । एवमन्यांश्च महते दोषान्पं- 
शिताः । एतादृशा अपि पतितास्तव भक्त्या पूताः सन्तो नरके न पतिष्यन्तीति 

१ क. “भिप्रायेणाऽऽ् । २. ड, च.छ.ज. क्ष, एते वारोः । ३ क. "तैरासे'। 
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चेन्नेत्याह - मामीश्वरं मगवन्तमात्मपर्देहेषु आत्मनां तेषमापुराणां परेषां च तत्ु्रमा- 
योदीनां देहेषु प्रमास्पदेषु तत्तदयुद्धिकर्मसाक्षितया सन्तमतिप्रमास्सदमपि दरदैवपरिपा- 
काल्पद्विषन्त दशवरस्य मम शानं श्ुतिसतिरूपं तदुक्ताथानुष्ठानपराङ्मुखतया तदति- 
वतन मे प्द्ेषसतं कुर्वन्तः । नपायाज्ञाटङ्धनमेव हि तत्रैष इति प्रसिद्धं छोके । नन् 
गुवादयः कथं तान्नानुशासति तत्राऽऽह--अम्यपूयका गु्वारीनां वैदिकमार्मस्थानां 
कारुण्यादिगुणेषु प्रतारणादिदोषारोपकाः । अतस्ते पवैप्ताधनशन्या नरक एव पतन्ती 
वय्थः । मामात्मपरदेहेष्वित्यस्यापरा व्याष्या-खरेहे परदेहेषु च विदंशेन स्थितं 
मां प्रद्विषन्तो यजन्ते दम्भयज्ञेषु श्रद्धाया अमावादीक्षादिनाऽऽत्मनो वृथैव पीडा 
भवति । तथा पश्वादीनामप्यविधिना हिंपया चैतन्यद्रोहमात्रमवरिष्यत इति । अपरा 
व्यास्या-आत्मदेहे जीवानािषठे मगवह्ीटाविग्रहे वापुदेवादिपमास्ये मनुष्यत्वादि. 
भ्रमान्मां प्रद्विषन्तः तथा परदेहेष मक्तदेहेषु प्रहदादिपतमास्येषु सवेदाऽऽविमूतं मां 
परह्विषन्त इति योजना । उक्तं हि नवमे- 

८ अवजानन्ति मां मूढा मानुषौ तनुमाधितम् । 
परं मावमनानन्तो मम मूतमहेश्वरम् ॥ 
मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतपतः । 

। राक्षप्ीमापुरीं चैव प्रकृतिं मोहिं भिताः ” इति ॥ 
५ अव्यक्तं व्यक्तिमापतनं मन्यन्ते मामबुद्धयः » इति चान्यत्र } तथा च मननीषे 

द्वेष मक्ता पूतता तेषां समवतती्यर्थः ॥ १८ ॥ . 

भ्री० दी ०-अविधिपुवैकत्वमेव प्रपन्चयति--अहैकारमिति । अहंकारादी- 
संनितः सन्त आत्मपरदेहेषु खदेहेषु परदेहेषु च चिदरोन स्थितं मां प्रद्विषन्तो 
यजन्ते | दम्भयज्ञेषु श्रद्धाया अमावादात्मने वृथेव पीडा मवति । तथा पश्वादीनामपि 
अविधिना हपायां चैतन्यद्रोहमाघ्रमेवावधिष्यत इति प्रद्विषन्त इत्युक्तम् । अम्बपू- 
यकाः पन्सागेवर्तिनां गुणेषु दोषारोपकाः ॥ १८ ॥ 

प० टी०-तेषां तव्छपया कदचितनिस्तारः स्यादिति नेलाह-- 

तानहं दिषतः कूरान्पंसरिषु नराधमान् ॥ 
क्िपाम्यजसमश्ुभानासुरीष्येव योनिषु ॥ १९॥ 

तान्सन्मा्प्रतिपक्षमताद्दिरतः साधृन्मां च क्ररादहिपापरानतो नराधमानतिनिन्दि- 
ताननन्तं सेततमह्ुमानद्मकमेकारिणोऽहं सवेकमफट्दतिश्वरः सपारष्वेव नरकप्तप्तर- 
णमार्गेषु क्षिपामि पातयामि । नरकगतांश्वाऽऽपुरीष्वेवातिक्रुरापु व्याघ्रप्तपादियोनिषु 

१६. मपिप्रे। ख. षां तच्छ ।३ग. च. छ. ज. द्व, "रकाग। 
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तत्ततकर्मवासनानुपररेण क्षिपामीलयनुषञ्यते । एतादृशेषु द्रोहिषु नासि ममेश्वरस्य क्पे- 
लयः । तथा च श्रुतिः-- “अथ [य इह ] कपुयचरणा अभ्याशो ह यत्ते कपुयां 
योनिमाप्येरज्धयोनिं वा डकरयोनिं वा चण्डाछ्योनिं वा"? इति । कपूयचरणाः कुस्ति- 
तकमणोऽस्यासो ह शीघ्रमेव कपूयां कुस्तितां योनिमापद्यन्त इति श्रुतेरथः । अत एव 
पूरवरवकरमानुप्ारतवानेशवरस्य वैषम्यं नेधुण्यं वा | तथा च पारमर्ष सूत्रं ५ वेषम्यनै- 
ण्ये न ्तपक्षत्वात्तथा हि दरयति "” इति । एवं च पापकमाण्येव तेषां कारयति 
मगवां्तषु तद्ीनपतत्तात् । कारुणिकत्वेऽपरि तानि न नारायति तननाश्कपुण्योपचया- 
मावालुण्योपचयं न कारयति तेषामयोग्यत्वात् | न हीश्वरः पाषाणेषु यवाड्कुरान्क- 
रोति । ईरत्वादयोग्यस्यापि योग्यतां संपादयितुं शक्रोतीति चेत्, शकतोत्येव सत्य- 
संक्पत्वात्, यदि संकटपयेत् । न तु पकल्पयति आज्ञाट्ङ्धिषु खमक्तद्रोहिषु 
दुरात्मस्वप्रप्त्वात् । अत एव श्रयते “ एष उ ह्येव साधु कर्मं कारयति त॑ यमुन्नि- 
नीषते, एष उ एवाप्ताधु कमे कारयति तं यमधो निनीषते '" इति । येषु प्रपादकारण- 
मस्याज्ञापाटनारि तेषु प्रसीदति । येष तु तद्वैपरीलयं तेषु न प्रप्ीदति सरति कारणे 
कार्यं कारणाभावे का्यामाव इति किमत्र वैषम्यम् । ¢ परात्तु तच्छतः ” इति 

(+ न्यायाच । अन्ततो गत्वा किंचिदवषम्यापादने महामायत्वाददोषः ॥ १९ ॥ 

श्री दी०-तेषां च कदाचिदप्यापुरखमावप्रच्युतिनं मवतीलयाह--तानिति 
द्ाभ्याम् । तानहं मां द्विषतः कूरान्संारेषु जन्ममृत्युमरगेषु तत्रापि आपुरीष्वेवाति- 
राप ग्याध्रादियोनिषु अनल्मनवरतं क्षिपामि, तेषां पापकर्मणां तादशं फठं ददा- 
मीः ॥ १९ ॥ 

म० दी०-ननु तेषामपि क्रमेण वहूनां जन्मनामन्ते श्रयो सविप्यति नेयाह- 
® = क व [ (द # 

जसूर यानमापन्ना मूटा जन्मानं जन्मन ॥ 
मामप्राप्यैव कोन्तेय ततो यन्यधमां गतिम् ॥ २०॥ 

ये कदाचिदापुरीं योनिमापच्नासते जन्मनि जन्मनि प्रतिजन्म मृडास्तमोबहुखत्वेना- 
विवेक्रिनस्ततत्तस्मादपि यान्त्यधमां गतिं निकृष्टतमां गतिम् । मामप्राप्येति न 
मत्पराप्ठो काचिदाशङ्काऽप्यस्ति, अतो मदुपदिषटं वेदमार्गमप्राप्येलर्थः ¦ एवकारल्तिय- 
कस्यावरादिषु वेदमागेप्रापतिखरूपायोग्यतां दशयति । तेनालन्ततमोनहुखत्वेन वेदमाग- 
प्रातिखरूपायोग्या मूता पूर्वपर्वनिकृष्टयोनितो निङृष्टतमामघमां योनिमुत्तरोत्तरं गच्छ- 
नतीलयरथः । हे कौन्तेयेति निजपंबन्धकयथनेन त्वमितो निस्तीण इति सूचयति । यस्मा- 
देकदाऽऽपुरीं योनिमापत्नानामृत्तरेत्तरं निङृष्टतरनिङृषटतमयोनिटामो न तु ततपरतीकार- 
सामथ्यमत्यन्ततमेबहुरत्वात् , तस्मायावन्मनुष्यदेहढामो ऽसि तावन्महताऽपि प्रयले- 



[अ०१६्ो ०२१२२] भ्रीमद्धगवद्रीता । ४२३३ 
न नाऽऽपुयीः संपदः प्रमकष्टतमायाः परिहाराय त्वस्यैव यथाशक्ति दैवी सेपदनु्ेया 

भरेयोधिमिरन्यथा तियगादिदिहप्रापतौ साधनानृष्ठानायोग्यत्वात्न कदाऽपि नि्तारोऽ- 
स्तीति महत्पंकरमापयेतेति समुदायाथः । तदुक्तम्-- 

८ हैव नरकम्यापेश्चिकित्सां न करोति यः । 
मत्वा निरौषधं स्थानं सरनः किं करिष्यति " इति ॥ २० ॥ 

श्री ठी°-ते च-आद्ुरीमिति । मामप्रप्यवेत्येवकारेण मप्ा्िशङ्का दुत- 
स्तेषां मतपरप्त्युपायं सन्पागेमप्यप्राप्य॒ततोऽप्यधी कृमिकीटादियोनि गतिं च 
यानतीत्युक्तम् । शेषं स्पष्टम् ॥ २० ॥ 

म० ठी9 -नन्वापुरी पपदनन्तमेदवती कथं पुरुषायुषेणापि परिहत चक्येतेलया- 
राङ्कय तां संक्षिप्याऽऽह- 

¢. # क क # ~ 

त्रिविध नरकस्यद् हार् नाशनमात्मनः ॥ | 

कामः क्रोधस्तथा रोभस्तस्मादतत्रयं त्यजेत ॥२१॥ 
इदं तरिविधं तिप्रकारं नरकस्य प्रतो द्वारं पताधनं सवस्या आप्याः तपदो पृख- 

भुतमात्मनो नाशनं पवैपुरुषाथोयोग्यतापेपादनेनत्यन्ताधमयोनिप्रापकम् । किं तदि - 
त्यत आह- कापः कोपस्तथा खोम इति । प्राण्याष्यातम् । यस्मादेतत्रथमेव 
स्वीनभमूढं तस्मदेतत्रयं त्यजेत् । एतत्रयत्यागेनैव सर्वाऽप्याघुरी सेपत्यक्ता 
भवति । एतच्रयत्यागश्वोत्पननस्य विवेकेन कायप्रतिबन्धः । ततः परं चानुत्पत्तिरिति 

द्रष्टव्यम् ॥२१॥ 

भ्री° दी ०--उक्तानामापुरदोषाणां मध्ये पकट्दोषमूखमूतं दोषत्रयं सवेथा वने- 
नीयमिल्याह--तिविधमिति । कामः कोधो छर्म इदं चरिविधं नरकस्य द्वारम् । अत 
एवाऽऽतमनो नाशनं नीचयोनिप्रापकं, तस्मदितत्रयं सर्वात्मना त्यजेत् ॥ २१ ॥ 

पर= दी०-एतत्रयं ल्यजतः किं स्यादिति तत्राऽऽह-- " 
#2, ̂ ~ ४ति, क = _ भ, ® &@ €^ 

एतवषुक्तः कन्तय तमाहाराक्चषमिनरः ॥ 
तिप् पे (ज्य १4 (क्प 

आचरत्यास्मनः श्रेयस्ततां याति परां गरातेम् ॥ २२॥ 
एतेः कामक्रोधलोभेलखिमिस्तमेद्ररिनेरकपाधनेविमुक्तो विरहितः पुरुष आचरत्या- 

त्मनः श्रेयो यद्धितं वेदबोधितं हे केन्तेय, पूर्व हि कामादिप्रतिबद्धः श्रेयो नाऽऽच- 
रति येन पुरुषार्थः सिध्येत् । अग्रेयश्चाऽऽचरति येन निरथपाबः स्यात् । अधुना 
ततप्रतिबन्धरहितः सन्नश्रयो नाऽऽचरति श्रेयश्चाऽऽचरति । तत रेहिकं सुखमनुमूय 
सम्यश्धीद्रारा याति परां गतिं मेषम् ॥ २२ ॥ 

१ग, ड, ज. सरोगः। क, पमां गतिक ३क, शनै याः। ठक, भवेतीद्ं । 
४. 



४३१ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरसापिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ०१६ ०२२३-२] 

श्री दी --त्यागे च विरिष्टफटमाह--एतैरिति । तमो नरकस्य द्वारमूते- 
सिभिः कामादिमिर्विमुक्तो नर॒ आत्मनः श्रेयःसाधनं तपोयोगादिकमाऽऽचरति । 
ततश्च मोक्षं प्रापनोति ॥ २२॥ 

प° दी०--यस्ादध्रेयोनाचरणस्य श्रेयभाचरणस्य च शाच्ञमेव निमित्तं तयोः 

दाखेकगम्यत्वात्तस्मात्- 
# ® +भ 

यः शाघ्चविधेमृत्छञ्य वतते कामकारतः ॥ 
^. क + $ [> 

न प॒ सिदिमवप्रोति न हसं न परां गतिम् ॥२३॥ 
 शिष्यतेऽनुशिष्यतेऽपर्वोऽथों बेध्यतेऽनेनेति शाच्लं॑वेदस्तदुपजीकमृतिपुराणादि 
च, तत्पबन्धी विधिषठिडादिशन्दः कुया कुर्यादिलेवेपरव्तनानिवतना्मकः कतैव्या- 
क्ैव्यन्ञानदेतुविधिनिषेधाष्यत्तं शद्विध, विधिनिषिधाततिरिक्तमपि त्रहप्रतिपादकं 
राखमस्तीति सूचयितुं विधिशब्दः । उत्तन्याश्रद्धया परिलञ्य कामकारतः सेच्छ- 
मात्रेण वरते विहितमपि नाऽऽचरति निषिद्धमप्याचरति यः प्त सिद्धि पुरुषाथप्रा्ति- 
योग्यतामन्तःकरणङद्धि कर्माणि कुरप्पि नाऽऽप्नोति, न पुखमेहिकं नापि परां 
प्रकृष्टां गतिं खगं मोक्षं वा ॥ २६॥ 

भीर ठी०-कामादिल्यागश्च खधमीचरणं तना न मवतीलाह--य इति। 
राखविधिं वेदविहितं धरममुत्पृज्य यः कामकारतो यथेच्छं वतैते स्त सिद्धि तक्तज्ञानं 
न प्राप्नोति| न च पुखमुपशमं नच परां गतिं मुक्ति प्राप्रोति ॥ २३ ॥ 

मर दी०--यस्मादवम्- 

तस्माच्छाप्ं प्रमाणं ते कार्याकार्यन्यवस्थितां ॥ 
ज्ञाखा शाघ्रविधानोक्तं कम कृतुमिहार्हपि ॥ २९ ॥ 

इति श्रीमहाभारते रातसाहस्यां संहिताया वैयासिक्यां 
मीष्मपवोणि श्रीमद्रगवद्धीतासूपनिषत्सु बरह्मवियायां 

योगाच श्रीकृष्णाञ्ुनसंवादे देवासुरसंप- 
` हिभागयोगो नाम षोडशोऽ- 

| ध्यायः ॥ १६ ॥ 

यस्माच्छाश्चविमुखतया कामाधीनप्रदृक्तिहिकपारिकपर्वपुरुषाथयोग्यस्तस्मात्ते तव 
अ द 

१ छ. "वृत्तेर । 



[अ०१६्ो०२१] श्रीपद्धगवह्ीता । ५३९५ 

योनः कायौकायैत्यवस्थितो क्रि कार्यं किमकर्यमिति विषये शान्ञं वेदतदुपजी- 
विस्मतिपुराणादिकमेव प्रमाणे बोधकं नान्यत्छोद्ेक्षाब्द्धवाक्यादीत्यमिप्रायः । एषं 
चेह कमाधिकारमूमो शाद्लविधानेन क्यान्न कुर्यादिव्येवप्रव्तनानिवर्तनारूपेण वैदि- 
कटिडादिपदेनीक्तं कमं विहितं प्रतिषिद्धं च ज्ञात्वा निषिद्धं वर्जयनििहितं क्षत्रियस्य 
युद्धारिकमे त्वं कुमति सरचचद्युद्धिपधन्तमित्य्थः । तदेवमस्मिनध्याये पर्व्या 
आपुः सेपदो मृलमतान्र्वाधरियश्रापकान्परवश्रेयःप्रतिबन्धकान्महादोषान्कामकरोध- 
लोमानपहाय ्रेयोधिना श्रदधानतया शाल्ञप्रवणेन तदुपदिष्ट्थानुष्ठानपेरेण भवितव्य- 
मिति सेपद्रयविमागप्रदर्चैनमुखेन निधीरितम् ॥ २४ ॥ 

~ उति श्रीमत्परमहपपरििानकाचायश्रीविशेश्वरपरस्वतीपदरशिष्यश्रमिधपदन- 
परस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगप्दरीतागदाथदीपिकायां देवापरप- 

पद्विमागयोगो नाम षोडरोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

भ्री° टी०-फलितमाह- तस्मादिति । इदं करयमिदरमकायंमित्यस्यां प्यत- 
स्थायां ते तव शाच्ं श्रति्मतिप्राणादिकमेव प्रमाणम् | अतः शाच्रविधानेोक्तं कर्म 
ज्ञातेह कमाधिकरि वतमानो यथाधिकारं कम कदुमहंति तन्मूखतवात्सच्च्द्धिप्म्य- 
स्ञानमुक्तीनामिदयथैः ॥ २४ ॥ 

देवदैतेयपतपत्तिपंत्रिमागेन षोडशे । 
तत्वन्ञानेऽधिकारस्तु पाच्िकस्येति दररितम् ॥ १॥ 

इति श्रीप॒बोधिन्यां श्रीपरस्वापिविरवितायां देवामूुरप्तपदि- 
^€ 

मागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः ॥ १६ ॥ 

अथ सप्रदशोऽध्यायः। 

०१ पण दी०--तिविधाः कमारष्ठतारो मवन्ति । केचिच्छाखविरथि ज्ञात्वाऽप्यश्रद्धया 
तमुत्परज्य॒ कामकारमात्रेण यत्किचिदतुतिष्ठन्ति ते सवेपुरषाथोयोग्यत्वादसुरः । 

चित्तु राच्नविधिं ज्ञाता श्रद्धधानतया तदनुपरि५व निषिद्धं. वजेयन्तो विहितम- 
नुतिष्ठन्ति ते सषैपुरुषाथयोग्यत्वादवा इति पृवोध्यायान्ते सिद्धम् । ये तु शान्लीयं 
विधिमार्यादिवशादुपेकषय श्रद्धषानतयेव . वृद्धग्यवहारमात्रेण निषिद्धं वभेयन्तो 

विहितमनुतिष्ठनि ते शाख्ीयविष्युयक्षारक्षणेनापुरसराधरम्येण श्रद्धपुवकानुष्टानहक्षणेन 

च् 
४ 

त 



४२६ पधुसूदनसरस्वतीशीधरस्वामिकृतटीकाभ्यां समेता--[अ ०१७०१] 

च देवसाधर्म्येणाचिताः किमप्रेष्वन्तमेवन्ति किं का देवेषित्युमयधर्मदर्शनादेकको- 
यितिश्वायकाद््चैनाच्च प्दिहानः- 

अर्जन उवाच- 
ये शाघ्चविधिमुरघभ्य यजन्ते श्रद्धयाऽन्िताः ॥ 
तषा नात का इष्ण सच्माहा रजस्तमः॥१॥ 

ये पुवोध्याये न निर्णीता न देववच्छाख्नानुसारिणः कंतु श्षाश्चविधिं श्रतिस्मतिचो-, 
दनामुत्तृञ्याऽऽर्प्यदिवदादनादस्य नामुरवदश्चदूषाना; किं तु वृद्धन्यवहारानुपररेण 
्रद्धयाऽन्विता यजन्ते देवपूनारिकं कुवन्ति तेषां तु शाल्लविष्युकषा्रद्धाम्यां पूर्व 
निश्चितदेवाघ्ुरविरुक्षणानां निष्ठा का कीसी तेषां शाल्विध्यनपेक्षा श्रद्धापूिका 
च पा यजनादिक्रियाम्पवस्थिति् कृष्ण भक्ताधकर्षण, फ सत्वं सराचिकी । तथा 
सति पाक्तिकत्वात्ते देवाः । आहौ इति पक्षान्तरे । किं रजस्तमो राजी तामपरी 
च | तथा सति रानपततामप्तत्वादपुरास्ते । सच्वमित्येका कोटिः, रजस्तम इत्यपरा 
कोिरेतिविमागन्ञापनायाऽऽहोशब्दः ॥ १ ॥ 

भी ° श०--उक्ताधिकारहेतूनां श्रद्धा मुख्या तु साचि । 
इति सप्तदशे गोणश्नद्धामेदखिषोच्यते ॥ 

वाध्यायाने- 
“यः शाञ्चविधिमुत्छज्य वतैते कामकारतः। 
न स॒ सिद्धिमवाप्नोति” 

इत्यनेन शाखोक्तविधिमृत्सृज्य कामकारेण वतमानप्य ज्ञानेऽधिकासे नास्तीत्युक्तम् 
तज शाखविधिमुत्छञ्य कामकार विना श्रद्धया वमानानां किमधिकारोऽस्ि नास्ति 
वेति बुमृत्मयाऽजुन उवाच--य इति । अघर च शाखविधिमूत्पज्य यजन्त इ्यनेन 
शाखा बुदष्वा तमुहछइ्ध्य वतमाना न गृह्यन्ते तेषां श्रद्धया यजनानुपपत्तेः । आस्ति- 
क्यवुद्धिहि श्रद्धा । न चातो शाच्ज्ञानवतां शाखविरुदधेऽथे संभवति । तनेवाधिकत्य 
“श्रिविधा मवति श्रद्धा)” “यजन्ते पाच्तिका देवान्" इदय।द॒त्तरानुपपत्ते्च। अतो नात्र 
राखातिटड्धिना गृह्यन्ते । अपि तु डशवुच्याऽऽर्स्याद्रा शाल्वा्थज्ञने प्रयलम- 
कृत्वा केवमाचारपरम्परावरोन श्रद्धया कचिदेवताराधनादौ प्रवर्तमाना गृह्यन्ते । 
अतोऽयम्ः--ये शाक्ञेिधिमुतपृज्य दुःसबुब्याऽऽरप्याद्राऽनादल्य केवरमाचारपा- 
माण्येन श्रद्धयाऽन्वितः सन्तो यजन्ते तेषां तु का निष्ठाका स्थितिः कं आश्रयः 
तमिव विशेषेण शच्छति-- कं सर्वमहो किं वा रजोऽथवा तम इति । तेषां तादृशी 1 

[कज 

१क,स.ग, घ.ङ, छ. ज. श्च. चृन्तुक्रि। 



[अ०१७ो०२] श्रीपद्धगवह्वीता । ४३७ 

देवपुनादिपरवृत्तिः ॐ सखपतंधिता रजःसंधिता वा तमःसंधिता वेः । श्रद्धायाः 
परा्तिकत्वाल्छशबुद्याऽऽर्स्येन च श्ा्लानादरस्य च राजपतामप्ततवत्रेधा सदेहः। यदि 
सत्वमावस्तंधितास्तरहि तेषामपि पािकत्वायभोक्तासन्ञानेऽपिकारः स्यात् , अन्यथा 
गतिं प्रञ्नतातयोयः ॥ १॥ 

म० °य शाखेविधिमृत्छज्य श्रद्धया यजन्ते ते श्रद्धमिदाद्धिचनते । त 
ये प्ताचिक्या श्रद्धयाऽचन्विताक्ते देवाः शाशेक्तपाधनेऽधिकियनते तत्फडेन च 

युज्यन्ते । ये तु राज्या तामस्या च श्रद्धयाऽच्वितास्तेऽपरा न शाघ्लीयसाधनेऽधिक्रि- 
[किकी 

यन्ते न वा ततेन युज्यन्त इति विवेकेनार्जनस्य संदेहमपनिनीषृः श्रद्धमिदम्-- 

शमिग्रवानुवाच- 

तरिविधा भवतिं श्रद्धा दैहिनां सा स्वभावजा ॥ 
® अ क 

सावका रजता चव तामप्ता चतिता शृणु ॥९॥ 
(क यया श्रदधयाऽनििताः शाख्चविधिमुत्छज्य यजन्ते सता देहिनां समावना, जना- 

नतरकृतो घमौधमौदिङ माछ्चमपर॑सार इदानीतननन्मारम्भकः खमावः । स॒ भिविषः 
साच्तिको राजसस्तामपश्ेति । तेन जनिता श्रद्धा तरिविधा मवति सराचतिकी रानपी 
तामप्ती च, कारणानुषूपत्वात्कायंस्य । या ॒त्वारब्ये जन्मनि शाखपंस्ारमात्रना 
विदुषां प्ता कारणेकरूपत्वादेकूषाः पाचिक्येव, न राजप्ती तामप्री चेति प्रथमच. 
काराथः । शाच्निरपक्षा तु प्राणिमत्रप्ताधारणी खमावना । पैव खमाक्तैतिध्यात्रि- 
विधेल्येवकारार्थः । उक्तविधात्रय्मुच्चयाथेश्वरमश्चकारः । यतः प्रागमवीयवाप्तनास्यख- 
भावस्यामिभावकं शाच्रीयं विवेकविज्ञानमनादतशाच्चाणां देहिनां नासि अतस्तेषां 
स्वमाववरात्रिधा मवन्तीं तां श्रद्धां रणु। श्रुत्वा च देवापुरमावं स्वयमेवाव- 
वारयलथः ॥ २॥ 

शरी दी ०--अयात्तरं श्रीमगवानुकच--त्रिषिधेति । अयमध॑ः--शाखतत्व- 
ज्ञानतः प्रवतेमानानां परमेश्वरपूनाक्रिषया साच्तिक्येकविपैव श्रद्धा । टोकाचारमातरेण 

भ शह > तु प्वतेमानानां देहिनां या श्रद्धाप्तातु सासि राजप्ती तामसी चेति त्रिविधा 

मवति । तत्र हेतुः--खमावजा, खमावः पूर्वनन्मपरस्कारस्तस्माज्ञाता खमावजा । 
स्वमावमन्यथा कतुं तमथ हि शसखोक्तं विवेकन्ञानं तत्त तेषां मासि अतः केवरं पृवे- 

सखमावन भवतति श्रद्धा नरिविघा मर्वाते तामिमां च्रिविधां श्रद्धा रणु | तदुक्तम्-- 

“ व्यवप्तायातिका बुद्धिरेकेह करनन्दन " इत्यादिना ॥ २ ॥ 

१ क, वैकर्मसः । २ क. छ. "वेनैव भः । 



४३८ पधुसूदनसरसतीश्रीधरस्वापिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ० १७७०३] 

प° टी०- प्रामवीयान्तःकरणगतवापतनारूपनिमित्तकारण्यैचिन्येण श्रद्धविचि- 

यमुक्त्वा तदुपादानकारणान्तःकरणवेचिव्येणापि त्रैचिन्यमाह-- 

पखानुरूपा स्वस्य श्रद्धा मवति भार ॥ 
श्रद्धामयोऽयं परुषो या यच्छरदः स एव सः ॥ ३॥ 

पत्वं प्रकाशरीरत्वात्सच्छप्रधानतरिगुणापश्चीकृतपश्चमहामृतारन्धमन्तःकरणम् । 
तच्च कचिदूद्रिक्तप्तत्वमेव यथा देवानाम् । कषिद्रनप्ताऽभमिमूतप्त्वं यथा यक्षादी- 
नाम् । कचित्तमपाऽभिमृतपर्वं यथा प्रेतमूतादीनाम् । मनुष्याणां तु प्रायेण व्याभि- 
ध्रमेव । तच शास्रीयविवेकन्ञानेनोदरुतसत्ं रजस्तमसी अभिमूय क्रियते । शास्रीय- 
विवेकविन्नानशून्यस्य तु सरस्य प्राणिजातस्य स्वानुरूप श्रद्धा . सच्छवैचि्यादि- 
चित्रा मवति, सच्प्रधानेऽन्तःकरणे सा्तिकी, रजःप्रधाने तसिन्ाजपी, तमःप्रषाने 
तु तस्षिस्तामप्रीति । हे मारत महाुपरमूत ज्ञाननिरतेति वा रुद्धपाच्तिकतवं बोत- 
यति । यत्त्वया पृष्ठं तेषां निष्ठा केति तत्रोत्तरं शरृण्र-अयं शखीयन्ञानगन्यः 
कर्मीधिक्ृतः पुरुषच्िगुणान्तःकरणंपिण्डितः श्रद्धामयः प्राचुयेणस्िग्धरद्धा प्रकृ- 
तेति तस्परसतु(क)तवचने मयद्, "अन्नमयो यज्ञ इतिवत् । अतो यो यच्छरट्धो या 
साचिकी राजसी तामसी वा श्रद्धा यस्य स एव श्रद्धानुहूप एव प्त साच्तिको राज- 
पस्तामपो वा | श्रद्धयेव निष्ठा व्यास्यतेत्यमिप्रायः ॥ ३ ॥ 

री दी०--ननु च श्रद्धा सात्तिक्येव प्वकार्यतवेन त्वयेव मगवतोद्धवं प्रति 
निदिष्टत्वात् । यथोक्तम्- 

५ शमो दमस्तितिक्षा तपः सत्यं दया स्तिः । 
तष्टिस्यगोऽखदा श्रद्धा हीर्दयादिः खनिर्वृतिः ” 

इत्येताः सत्त्वस्य वृत्तय इति । अतः कथं तस्याच्ेविध्यमुच्यते । प्रलयम् , 
तथाऽपि रजस्तमोयुक्तपुरुषाश्रयत्वेन रजस्तमोमिश्रत्वेन सत्त्वस्य तरविध्याच्छर्धाया 
अपि बरेविध्यं घटत इत्याह-सच्छानुरूपेति । पतच्छानुूपा॒सत्ततारतम्या- 
नुप्तारिणी प्वेष्य॒विवेकिनोऽविवेकिनो वा छोकस्य शद्धा मवति । तस्ना- 
दयं पुरुषो टौकिकः श्रद्धामयः श्रद्धाविकारख्िबिधया श्रद्धया विक्रियत इत्यर्थः । 
तदेवाऽऽह--यो यच्छृद्धः, यादृशी श्रद्धा यस्य पर एव सः, ताद्स्या श्रद्धया युक्त 
एव प्तः। यः पूवं सत्त्वोत्कर्षेण साच्विकश्चद्धया युक्तः पुरुषः प पुनस्तादशः खपस्का- 
रेण पराचचिकश्द्धया युक्त एव मवति । यस्तु रजप्त॒ उत्कर्षेण रानपश्रदधायुक्तः प 

१क.ख.घ. ड, च, छ. ज. ष. ज. प्रस्तुते । >२क.ख.ग.घ.ड, च. छ, ज. ज्ञ, 
्षेज्या तुः । 



[अ० १०८ ०४-६] भ्रीमद्धगवह्रीता । ४३९ 

पुनस्तादशच एव मवति । यतु तमप उत्कर्षण तामपश्रद्धया युक्तः प पुनसादृश्च 
एव मवतीति छोकाचारमातरेण प्रवतेमानेष्वेवं पाचिकराजसतामपतश्रद्धाम्यवस्था । शाल. 
जनितविवेकनज्ञानयुक्तानां तु खमावविनयेन पतात्तिक्येकैव श्रद्धेति प्रकरणार्थः ॥ ६ ॥ 

म० दी°--श्रद्धा ज्ञाता परती निष्ठां ज्ञापयिप्यति, केनोपायेन परा ज्ञायतामित्य- 
क्षिते देवपुनादिकायलिङ्गनानमेयलाह- 

यजन्ते माचिका दवान्यक्षरक्षांमि राजसाः ॥ 
प्रेतान्मृतगणाश्वान्ये यजन्ते तामसा जनाः ॥ ¢ ॥ 

जनाः शा्लीयविवेकहीना ये खामाकिक्या श्रद्धया देवान्वसुरुदरादीन्पाचि- 
कान्यनन्ते तेऽन्ये सतात्तिका ज्ञेयाः । ये च यक्षान्कृबेरादीनक्षांसि च रक्षपाति 
तिप्रमतीनाजपतान्यजन्ते तेऽन्ये राजप्ता ज्ञेयाः । ये च प्रेताचिप्रादयः खधरममाल्परच्यता 
देहपातादृध्वं वायवीयं देहमापन्ना उस्कामुखकटपृतनादिपंज्ञाः प्रेता मवन्तीति मनू- 
्तान्पिाचविरोषान्वा, मूतगणांश्च पप्तमातृकादींशच ॒तामपतान्यजन्ते तेऽन्ये तामत 
जेयाः । अन्य इति पदं त्रिष्वपि वेषक्षण्यद्योतनाय संबध्यते ॥ ९ ॥ 

श्री° दी०-पात्तिकादिमेदमेव कायमेदेन प्रपञ्चयति--यनन्त इति । 
सात्विका जनाः सचप्रङृतीन्देवानेव यजन्ते पूनयन्ति । रानप्तास्तु रजः्रकृतीन्य- 
्ानाक्षप्तंश्च यजन्ते । एतेम्योऽन्ये तु विलक्षणाप्तामप्ता जनास्तामप्तानेव प्रतान्म्- 
तगणांश्च यजन्ते । पत््वादिप्रकृतीनां तत्तदेवतानां तु पूजारुनिमिस्तत्तत्पूनकानां पासति. 
कत्वादि ज्ञातम्यमित्यथः ॥ ४ ॥ | 
 म० दी०--एवमनाहतशास्राणां स्छादिनिष्ठा कारयतो निर्णीता । तत्र केचि- 
दराजसतामप्ता अपि प्रागमवीयपुण्यपारेपाकात्पाचिका मृत्वा शाखीयप्ताधनेऽधिकरि- 
यन्ते | ये त॒ दुराग्रहेण दुदवपरिपाकप्राप्तटुजनभङ्गादिदोषेण च राजपतामप्ततां न 

मुञचन्ति ते शाल्लीयमागाद्धष्टा अप्तन्मागानुप्तरणेनेह छोके परत्र च दुःखमागिन एवे- 
त्याह द्वाम्याम्- | 

अश्ञाघ्वविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः ॥ 
द्म्भाईकारसंयुक्ताः कामरागवरानिताः ॥ < ॥ 

+कशंयन्तः शरीरस्थं मूतग्राममचेतसरः ॥ 
मां चेवान्तशरीरस्थं ताचिद्ाहुरनिश्वयान् ॥ ६ ॥ 

> श्रीधरटीकादशेपस्तकेष मठे कपेयन्त दाति पाठः 

१. वराकः । २क. ख,ग, घ. ड. छ. स्च, ज, कष्य । 



४४० मधुसूदनसरसतीश्रीधरस्वा मिदरतदीकाभ्यां समेता--[अ०१७४े ०५-६] 
® [ऋ 

अद्ाख्रविहितं शास्रेण वेदेन प्र्यक्षणानुमितेन वा न विहितमशाक्चेण बुद्धाघाग- 
मेन बोधतं वा घोरं परस्याऽऽत्मनः पीडाकरं तपस्तप्तशिखरोहणादि तप्यन्ते कृवेनिति 
ये जनाः, दम्भो धामिकत्वस्यापनमहंकाोऽहमेव श्रेष्ठ इति दुरमिमानस्ताम्यां स्म्य- 
श्युक्ताः, योगस्य परम्यक्त्वमनाया तैन वियोगजननाप्रामथ्यं, कामे काम्यमानविषये यो 
रागसन्निमित्तं बरमत्यु्रदुःखप्रहनपामथ्य" तेनानिताः) कामो विषयेऽभिलापः, रागः 

पदातदमिनिविष्टत्वरूपोऽमिष्वङ्गः, वटमवरयमिदं स्ताषयिष्यामील्याग्रहः, तैरनविता 
इति वा | अत एव बख्वददुःखररनेऽप्यनिवतैमानाः) . क॑रंयन्तः कशीकषैन्तो वृथोप- 
वाप्रादिना शरीरस्थं मृतमरामं देहेन्द्ियसंवाताकारेण परिणतं प्रथिव्यादिमृत्रमुदायमचे- 
तपतो विवेकशुन्याः, मां चान्तःहारीरस्थं मोक्तरूपेण स्थितं भोग्यस्य शारीरस्य ठशी- 
करणेन ईशीकु्वन्त एव, मामन्तयामित्ेन शरीरान्तःस्थितं बुद्धितद्ृत्ति्क्षमूतमीशवर- 
माज्ञाठङ्धनेन करशंयन्त इति वा । तानेहिकप्वमोगविमुखान्परत्र चाघमगतिमागिनः 
सर्वपुरुषाथेम्रष्टानासुरनिशवयानासुरो विषयापररूपो वेदाथेविरोधी निश्चयो येषां तान्म- 
नुष्यत्वेन प्रतीयमानानप्यपुरकायंकारित्वादसुरानविद्धि नानीहि परिहरणाय । निश्वय- 
स्याऽऽपुरत्वा्त्पूविकाणां सरवासामन्तःकरणवृततीनामापरत्वम् । अपुरत्वनािररहि- 
तानां च मनुष्याणां कर्मणेवापुरत्वात्तानपुराचिद्धीति पतक्षात्नेक्तमिति च द्रष्ट 
व्यम् ॥ ५4 ॥ ६॥ 

भ्री° दी ०--रानपतामतेषु पुनविरेषन्तरमाह --अशराञ्चविदितमिति द्राभ्या- 
म । शाखविधिमजनन्तोऽपि केचित्पराचीनपृष्यपस्कारेण साचिका एव भवन्ति । 
केचितु मध्यमा राजप मवन्ति । अधमास्तु तामप्ता भवन्ति । ये पृनरलन्तं मन्द- 
भाग्या गतानुगला पाखण्डपङ्खनँ तदाचारानुवतिनः सन्तोऽशाश्ञविहितं घोरं -मृतमयं- 
करं तपस्तप्यन्ते कुवैनि । तत्र हेतवः-दम्माहंकाराम्यां संयुक्ताः । तथा कमोऽ- 
मिहषः, राग आसक्तिः, बलमाग्रहः । एतैरनिताः पतन्तः । तानापुरनिश्चयाचिद्धी- 
्युत्तरेणान्वयः ॥ ९ ॥ 

भ्री० दी०--किंच--कष(श)यन्त इति । शरीरसथं प्रारम्मकवेन देहे स्थित 
मूतानां एरथिव्यादीनां आमं समूहं कषै(दरोयन्तो वृथेवोपवापरादिमिः करं कुर्वन्तोऽचे- 
तप्तोऽकिविकिनो मां चान्तयामितयाऽन्तःशरीरस्थं देहमध्ये स्थितं मदाज्ञाद्नेनैव 
कष(रौ)यन्तः सन्त एवं ये तपश्चरन्ति तानापुरनिश्वयानापुरेऽतिकूरो निश्चयो येषां 
तान्विद्धि ॥ ६ ॥ 

म० टी०--ये सरचिका्ते देवाये तु रानप्रास्तामप्राश्च ते विपयस्तत्वादघुरा 

१ क.ख.ग. ड. ज, कषय । २ क. ग, कृषीकु' । २ क. कृषीकः । * क. इ, कृषीकुः । 
५ क, ख, ग, ड, ज. कषय । ६ के, ° रेणेोत्तमाः साः । ७ क, न च त । 



[अ० १७८ ०७-<] भ्रीपदधगवटरीता । ५१ 

इति स्थिते साक्विकानामादानाय राजपतामप्तानां हानाय चाऽऽहारयत्ततषोदानानां 
चरैविध्यमाह-- 

आहारस्त्वपि सवस्य त्रिविधो भवति प्रियः ॥ 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु ॥ ७॥ 

न केव श्रद्धेव जिविधा, आहःतेऽपि स्ैस्य प्रियशचिविध एव मवति सस्य 
भिगुणात्मकत्वेन चतुथ्यीं विधाया अपरंमवात् । यथा दृष्टार्थं आहार ल्लिगिषस्तथा यज्ञ- 
तपोदानान्यदृष्टा्थान्यपि चिविधानि । तत्र “यज्ञं व्यारूयास्यामो दव्यदेवताल्यागः" इति 
करपकारदैवतोदेशेन द्रग्यलागो यज्ञ इति निरुक्तः । स॒ च यजतिना जहोतिना च 
चोदितत्वेन यामो होमश्वेति द्विविष उत्तिष्ठद्धोमा वषद्कारप्रयोगान्ता याज्याुरोनुवा- 
कथावन्तो यजतय उपविष्टहोमाः खाह।कारप्रयोगान्ता याज्यपुरेनुवाक्यारहिता जहो- 
तय इति कल्पकारर्ग्या्यातो यन्ञशब्देनो क्तः | तपः कायेन्दियश्लोषणं कृच्छ्वा्द्रा- 
यणादि । दानं परखत्वापत्तिफडकः खस्वत्वलयागः । तेषामाहारयन्तपेदानानां साचि- 
केराजपततामप्तभेदं मया व्याछ्यायमानमिमं शुणु ॥ ७ ॥ 

श्री टी ०--आहारादिमेदादपि साचिकादिभेदं दशेयितुमाह--आहारस्ति- 
त्यादित्रयोदक्षभिः । सवैस्यापि जनस्य य आ{हारोऽन्नारिः सर हु यथायथं मिविषः 
प्रियो मवति । तथा यन्ञतपोदानानि च तिविधानि मवन्ति । तेषां च वक्ष्यमाणमिमे 
भेदं शृण । एतच राजपताम्ताहारयज्ञादिपरिलयागेन पाच्िकाहारयज्ञादिपेवया 
सत्त्ववृद्धौ यत्नः क्ै्य इत्येतदर्थं कथ्यते | ७ ॥ | 

म० दी०-आहारयज्ञतपोदानानां मेदः पञ्चदशमि्या्यायते । तत्राऽऽहार- 
भदलिभिः- | 

ष [क्क कि ४ 

आयुभ्तचबरूरभ्यसुखप्रातिविवधर्नाः ॥ 
(प ये (कि) (अ 

रस्याः ग्धाः स्थरा हा अहारः साचवकाप्रयाः॥८॥ 

, आयुश्चिरनीवनं, सतं चित्तपेर्यं वति दुःखेऽपै निधिकारत्वापादकं, बं शरीर - 
सामर्थ्यं खोचिते कार्यं श्रमामावप्रयानकम् , अरोगं म्याध्यमावः, सुखं मोजनानन्त- 

राहरादप्तृतिः, प्रीति ञ्नकेऽनभिरचिराहिलमिच्छो कव्यं तेषा विवधना विशेषेण 
बुद्धिहेतवः, रस्या आखाद्या मधूुररसप्रधानाः, ज्िग्याः सहमेनाऽऽग्क्ेन बा सेहेन 

युक्ताः, स्थिरा रपाद्यंशेन शरीरे चिरकारस्यायिनः, हवा हृदयंगमा दुगेन्धाद्मचित्वा- 

' १क.ख.ग.घ्. ड, च. छ. ज. ज, द्रव्यं दे । २म. ड, थ, “जना । ३ ग. छ, न. 
"भिच्छोत्पायं ते" । * क. घ. छ, ^तकण्टयं ते" । 

५९ 



४४२ प्धुमूदनसरस्वतीश्रीपरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ ०१७४ ०९-१०] 

रिदष्टाद्टदोषरयुन्याः, आहाराशन्भचोष्यलेष्यपेयाः, सासतिकानां प्रियाः, एतैषङ्गैः 
सासतिका जञेयाः सालतिकत्वममिल्पद्धिशेत जदेया हृथः ॥ < ॥ =, 

भरी दी०-तत्राऽऽहारत्रविभ्यमाह-- आयुरिति निमिः । आयुजींतरिम् । 
सत्त्वमत्पाहः । बरं शाक्तिः । आरोग्यं रोगराहिल्यम् । सुखं चित्तप्र्ादः । प्रीतिर- 
भिरुचिः । आयुरादीनां विवधेना विङेषेण वृद्धिकराः } ते च रस्या रप्वन्तः ज्लिश्ाः 
सेहयुक्ताः स्थिरा देहे र॑सांशेन चिरकाछावस्थायिनो हया दृष्टमात्रा एव हृदयंगमा: । 
एवेमूता आहारा मक्ष्यमोज्यादयः साच्तिकप्रियाः ॥ ८ ॥ 

६ (को) क. ० 

कृटवम्टटवणालष्णतक्ष्णरक्रविदाहनः ॥ 

जाहागा राज्ये दुःखशोकामयप्रदाः ॥ ९ ॥ 
म० टी०- अतिशब्दः कट्वादिषु सप्तपि योजनीयः । कटुपतिक्तः कटुरपरस्य 

तीक्ष्णरग्देनोक्तत्वात् । तघ्रातिकटुरमिम्बादिः । अलम्डातिल्वणाद्यष्णाः प्रपिद्धाः । 
अतितीक्ष्णो मरीचादिः । अतिरुक्षः लेहशुन्यः कङ्गुकोद्रवादिः । अतिविदाही संता- 
पको राजिकाः । दुःखं तात्काछिकीं पीडा, शोके पश्वाद्धावि दौर्मनस्यम् , आमयं 
रोगं च धातुवेषभ्यद्वारा प्रददतीति तथाविधा आहारा राजपस्येष्टः । एतैटिङ्े राजप्त 
ज्ञेयाः साच्तिकैश्ैत उपेक्षणीया इयर्थः ॥ ९ ॥ 

भरी° टी०--तथा- कट्विति । अतिशब्दः कटादिषुं सप्तखपि संबध्यते । 
अतिकटूनिम्बादिः । अलम्डोऽतिदवणोऽन्युष्णश्च प्रपिद्धः । अतितीक्ष्णो मरीचादिः। 
जतिरु्षः कङ्ककोद्रवादिः। अतिविदाही सरषपादिः } जतिकटरादय आहारा रानपस्ये्टः 
परिया; । दुखं तात्का्िकं टदयसतापादि । शोकः पश्चाद्भावि दौमनस्यम् । आमयो 
रोगः । एतान्प्रददति प्रयच्छन्तीति तथा ॥ ९ ॥ 

यातयामं गतरसं पूति पथुषितं च यत् ॥ 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥ १०॥ 

म० दी०-यात्याममर्धपक्तं निर्वीय॑स्य गतरसपदेनोक्तत्वादिति भाप्यम् । गतर 
विरतां प्राप्तं दप्कम् । यातयामं पकं सत्प्रहरादिम्यवहितमोदनादि शैलं प्राप्तं गत- 
रपरुदतपरारं मथितदुगादीलन्ये । पूति दुगन्धम् । पुषितं पकं पद्राञ्यन्तरितम् । 
चेन तत्कारोन्मादकरं धत्तरादि समूच्चीयते । यदतिपरिद्धं इष्टतवनो च्छिषठं मुक्ताव 
रिष्टम् । अमेध्यमयत्ताहमदचि मांादि । अपि चेति वेद्यकन्ञाखोक्तमपथ्यं समुची- 

१. ड. ज. "जवनम् । २ क. सारारेन । ३ ख. ज. "पकरोराः ख. ग. घ. च. 
छ. ज, च्छन्ति॥९॥ ५३, क्ष. ^ति॥९॥६ख. ड, न्न. शक्तम् । 



[अ०१७ध्रो०११] भ्रीपद्धगवट्रीता । ९४३ 

यते । एतादरं यद्धोननं भोज्यं तत्तामप्तस्य प्रियं साचिकैरतिद्रहूपेक्षणीयमिर्भः । 
एतादरमाजनस्य दुःखशोकामयप्रदत्वमतिप्रसिद्धमिति कण्ठतो. नोक्तम् । अत्रच 
कमेण रस्यादिवरभः सािकः, कट्वादिवरगों राजसः, यातयामादिवर्मस्तामप्त इत्यक्त- 
माहारमगेत्रयम् । तत्र साच्तिकवमेविरोधित्वमितरवरगद्रये द्रव्यम् । तथा ह्यतिकट्- 
त्वादिकं रस्यत्वविरोधि तादशस्यानाखाद्यत्वात् । रृक्षत्वं लिग्त्वविरोषि । वीक्षणत्व- 
विदाहि्वे धातुपोषणविरोधित्वास्स्थरत्वविरोधिनी । अत्युष्णत्वादिकं हृयत्वविरोधि । 
आमयप्रदत्वमायुःपच्छवछ्छरोग्यविरोधे । दुःखशोकप्रदत्वं पख्रीतिषिरोषे । एवं 
साचतिकवगेविरधित्वं राजस्वं स्पष्टम् । तथा तामपवर्गेऽपि गतरसत्वयातयामत्वप- 
युितत्वानि यथापतमवं र्यत्वज्िग्धत्वस्थिरत्वविरोधीनि । पूतित्वोच्छिष्टत्वमेष्यत्वानि 
हयत्वविरोधीनि । आयुःसच्वारिकिरोधित्वं त॒ स्पष्टमेव । राजपरवगे दृष्टविरोषमा्ं 
तामप्तवमे तु दृष्टादृष्टविरोप इत्यतिरायः ॥ १० ॥ 

7० दी तथा--यातयाममिति । यातो यामः प्रहरो यस्य पक्तप्यौदनारे- 
स्त्यातयामे शेत्यावस्थां प्राप्तमिलथः । गतरसं निष्पीडितप्तारम् । पूति दुर्गन्धं, पयु. 
पितं दिनान्तरपक्रम् । उच्छिष्टमन्यमुक्तावरिष्टम् । अमेष्यममक्षयं कलञ्जादि । एवं- 
मूतं मोजनं मोज्यं तामसस्य प्रियम् ॥ १० ॥ 

प० दी०--इदानी क्रमप्राप्तं विविधं यज्ञमाह भिमिः- 

जफरु का इिमियन्नो विषिष््टो य इज्यते ॥ 
अ क क [कः 

यटव्यमवातं मनः समाधाय सर साच्कः ॥ ३३॥ 
अ्िहोषदशे पणैमाप्रचातुरमस्यपडबन्धञ्योतिष्टोमदियजञो द्विविधः काम्यो नित्यश्च । 

पटपतंयोगेन चोदितः काम्यः साङ्गो पप्हारेणेव मुख्यकस्पेनानु्ेयः । फठपंयोगं 
विना जीवनादिनिमित्तपंयोगेन चोदितः सव॑ज्ञोपप्दाराप॑मवे प्रतिनिष्याचुपादानिना- 
म॒ख्यकस्पेनाप्यनुष्ठेयो निलयः । तत्र ॒सवीङ्गोपपतहारापमवेऽपि प्रतिनिषिमपादाया- 
वरय यष्टम्यमेव प्रत्यवायपारहारायाऽअवदयकजीवनादिनिमित्तेन चोदितत्वादिति मनः 
समाधाय निशित्याफङाकाङक्षिभिरन्तःकरणडद्यथितया काम्यग्रयोगविमसेतरिषिदष्ठो 
यथाशान्ञं निधितो यो यज्ञ इन्यतेऽन्ष्ठीयते प॒ यथाराल्मन्तःकरणडाद्यर्थमनुष्ठीय- 
माना नित्यप्रयागः साच्वकां ज्यः ॥ ११॥ 

भ्रां दं०- यज्ञोऽपि तरिविधः । तन्न पाक्तिकं यत्ञमाह-अफछाकारधं 

भिरिति । फटाकाङ्क्षारहितैः पुरुपैषिषिना दृष्ट आवदयकतया विहितो यो यन्न 
हज्यतरनुहायत स ताचका यज्ञः । केथामन्यत यष्टन्यमवाति यज्ञनुष्ानपव कायं 

नान्यत्फट सधनायमत्यव मनः समाधा्यकाम्र कृत्वंत्वथः ॥ ११॥ 

१ स्च, ्मिप्रायः । २ घ, ज, श्व्य॒थेतेः । 



४२४ पधुमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-- [अ०१०० १२१२) 

अभिधाय त् एलं दृम्भाथेमपि चव यत् ॥ 

इष्यते भश्तशरेष तं यज्ञं विद्धि राजसम् ॥ १२॥ 
प° दी०-फरं काम्यं स्वगादि अमिप्॑धायोददिद्य न त्वन्तःकरणशुद्धि, तुनित्य- 

परयोगवैरक्षण्यप्तचनार्थः । दम्भो ठोके धार्मिकत्वल्यापनं तदथम् । अपि चवेति विकर- 
समचयाम्यां तरविष्यसूचनार्थम् । पारोकिकं फएटमभिपंषयेवादम्भाथतवेऽपि पारदो 
किकफानमिपंधानेऽपि दम्भाथेमेवेति विकल्येन द्वौ पक्षो । पाररौकिकफटार्थमप्ये 
हो किकदम्माथेमपीति समृचयेनैकः पक्षः । एवं दृष्टादष्टफटामिसंधिनाऽन्तःकरण- 
द्द्धिमनुदिश्य यदिज्यते यथाशाखं यो यज्ञोऽनुष्ठीयते तं यज्ञं राजप विद्धि इनाय, 

हे भरतश्रष्ठेति योग्यत्वसूचनम् ॥ १२ ॥ 

श्री दी०--राजपं यज्ञमाह-अभिषंधायेति। फलममिपघायोदिश्य तु यदि 
उयते यज्ञः क्रियते दम्मा्थं च महत्वख्यापना्थं तं यत्नं राजप्रं विद्धि ॥ १२ ॥ 

विधिहीनमखत्रं मन्वहीनमदक्षिणप् ॥ 
श्रद्ादिरिहिते यत्नं तामसं परिचक्षते ॥ १२३॥ 

म० टी०--यथाराद्मोधितविपरीतमन्नदानहीनं स्वरतो वर्णतश्च मन्हीनं यथो. 
क्तदक्षिणाहीनमृतििश्रेषादिना श्रद्धारहिते तामसं यज्ञं परिचक्षते शिष्टाः । विषिही- 
नत्वायेकेकविरोषणः पञ्चविधः प्वैविशेषणपरमुच्येन चेकविध इति षट् । द्वितिचतुरष- 
शेषणपरमुचयेन च बहवो मेदास्तामप्तयज्ञस्य ज्ञेयाः । राजते यन्ञेऽन्तःकरणशुद्धयमा- 
वेऽपि फोत्पादकमपूवेमस्ति यथाञ्चाख्रमनुषठानात् । तामते त्वयथान्ञाख्ानुष्ाना् 
किमप्यपुवेमस्तीलतिदयः ॥ १६ ॥ 

श्री° दी ०-तामपनं य्ञमाह-- विधिदहीनमिति । विषिदीनं शाच्रोक्तविधि 
दून्यम् । अमूष्टान्नं बह्मणादिम्यो न च॒ष्टं न निप्पादितमन्नं यक्षिस्तम् । मन्नं 
यथोक्तदक्षिणाराितं च श्रद्धाशन्यं यज्ञं तामपतं परिचक्षते कथयन्ति रिष्टः ॥ १६॥ 

म० टी ०-- क्रमप्राप्तस्य तप्तः सात्तिकारिमेदं कथयितुं शारीरवाचिकमानप्त- 
भेदेन तस्य तरेविध्यमाह निमिः- 

देवहिजगस्प्राज्नपजनं शोचमार्जवम् 
ब्रह्मचयमरहिसा च शारीरं तप उच्यते ॥ १५ । 

देवा ब्रह्मविष्णरिवपूयाथिदुगादयः, द्विना द्विनेोत्तमा ब्राह्मणाः¢ गुरवः पितृमा- 
भाचायादयः, प्राज्ञाः पण्डिता विदितवेदतदुपकरणाथाः, तेषां पूजनं प्रणामजुधूषादि 
यथास, शोच मृज्राम्यां शरीरशोषनम्, आनेवमकौरिट्यं मावपंुद्धिशब्देन 

१ स्च, "टभिप्रायः । > क. द्विजातखे । 



[अ०१०८ो ° १५-१६] श्रीमद्धगवटीता । ̀ ४४५ 

मानपे तपामि वक्ष्यति । शारीरं त्वा्जवं विदितप्रतिषिद्धयेरेकरूपप्वृ्तिनिपृत्तिशा- 
रत्वं, ब्रह्मचयं निषिद्धमेथुननिघृत्तिः । अहप्ताऽशाञ्ीयप्राणिषीडनामावः । चकारा 
दस्तेयापरिगरहावपि । शारीरं शरीरप्रधानिः कर्वादिभिः साध्यं न तु केवडेन शरीरेण । 
प्ते तस्य हेतव इति हि वक्ष्यति । इत्यं शारीरं तप उच्यते ॥ १४ ॥ 

श्री° री०-तपसः साचिकादिमेदं दरयितुं प्रथमं तावच्छरीरादिभेदेन तस्य 
बेविध्यमाह--देवद्टिजेति तरिभिः । प्राज्ञा गरुव्यतिरिक्ता अन्येऽपि तच्वविदः । देव- 
ब्ाह्मणादिपूजनं शोचादिकं शारीरं शरैरनिरवत्यं तप उच्यते ॥ १४॥ 

क 1} [। # (न ~ © 

अनुहगृकर् वाक्य सदय प्रयति च यत् ॥ 
् फ * चट, # | उ 9; क. 

स्वाध्यायाभ्यसनं चव वादूमर्य तप उच्यत ॥ १4 ॥ 

म० टी०--अनुद्रिगकरं न कस्यचिदुःखकरं, सत्यं प्रमाणमृट्मवावितार्थ, प्रियं 
श्रोतुलत्काशरुतिपुखं हितं पारेणामे सुखकरम् । चकारो विरोषणानां समुचयाथः | 
अनुद्रेगकरत्वादिविशेषणचतुष्टयेन विशिष्टं न त्वेकेनापि विज्ेषणेन न्यूनं, यद्वाक्यं यथा 
शान्तो मव वत्स खाध्यायं योगं चानुतिष्ठ तथा ते रयो भविष्यतीलयादि तदराइमय 
वाचिकं तपः शरीरवत्, खाध्यायाम्यप्तनं च यथाविधि वेदाम्यापतश्च वाङ्मयं तप 
उच्यते । एवकारः प्राबिशेषणप्तमुच्चयावधारणे म्यीस्यातन्यः ॥ १९ ॥ 

श्री० टी ०-- वाचिकं तप आह--अनुदरेगेति । उद्रगं भयं न करोतीलनुदरेग- 
करं वाकयं सले च श्रोतुः प्रियं च हितं च परिणामे सुखकरं खाध्यायाम्यप्तनं केदा- 
म्या वाङ्मयं वाचा निवल तपः ॥ १९ ॥ 

५ मि ^ वा अ क ग्र 

मनःप्रप्राटः सम्य मानमात्मावनम्रहः ॥ 
\ क कि, क, क 6 

भावक्षश्चुदश्यतत्तपा मनिप्तप्ुच्यत ॥ 38 ॥ 

म० दी०--मनपरः प्रसादः खच्छता विषयचिन्ताग्याकुरुतवराहिलं, सौम्यत्वं 
सौमनस्यं सषैटोकलितेषितवं प्रतिषिद्धाचिन्तनं च, मौनं मुनिमाव एकाम्रतयाऽऽत्मचि- 
स्तनं निदिध्याप्तनाख्यं, वाक्पतयमहेतुभैनः पेयो मौनमिति माष्यम् । आत्मिविनिग्रह 

भ आत्मनो मनसो विरोषेण सवैवृत्तिनिग्रहयो निरोधपमाधिरप्र्तातः । भावस्य इदयस्य 
रुद्धः कामक्रोषरोमादिमनिवृक्तिः, पुनरशुदध्युत्पादराहियेन पभ्यक्तवेन विशिष्टा सा 
भावदद्धिः । परैः पह व्यवहारकाठे मायाराहिलयं सेति भाष्यम् । इत्येतदेवंप्रकारं तो 
मानप्तमुच्यते ॥ १६ ॥ - 

श्री दी०-मानपं तप आह--मनःपसाद इति । मनप्तः प्रपतादः स्वस्थता । 

१क.सं, घ. इ, च, इ. ज, क्ष, ज. व्याल्यात्रः । 



४४६ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिद्तरीकाभ्यां समेता-- [अ०१७ो ० १५-१९] 
[क्क सोम्यत्वमकरूरता । मौनं मुनेमवो मननमियरथः । आत्मनोः मनप विनिग्रहो विषयेभ्यः 

पर्याहारः । मावररुद्धिव्यवहारे मायाराहित्यम् । इत्येतन्मानपरं तपः ॥ १६ ॥ 

प° दी०-ज्ारीरवाचिकमानप्तमेरेन तरिविधस्योक्तप्य तप्तः सा्तिकादिभेदेन 
बेविध्यमिदानीं दशेयति तिभिः- 

* की कर, = १ ५ 

श्रद्रया परया तप्र तपस्तत्रविध नरः ॥ 
श र, ४ क. # भ 

अफरू काट क्षाभर्कतः साकं पारवक्षतं ॥ १७ ॥ 
तत्पूर्वोक्तं त्रिविधं शारीरं वाचिकं मानपरं च तपः शद्धयाऽऽक्तिक्यवुच्या परया 

्रकृषटयाऽप्रामाण्यशङ्काकच्ङ्कून्यया पढामिपंधिदनयेयक्तेः समाहितैः पषिच्यतिच्यो- 
निविकररिमिरेरथिकारिमिसपतमनुष्ठितं सास्तिकं परिचक्षते शिष्टाः ॥ १७ ॥ 

श्री° दी०--तदेवं शरीरवाङ्मनोभिनिवे्य तरिविधं तपो दर्ितम् | तस्य तितिष- 
स्यापि तप्तः सास्तिकादिमेदेन अविष्यमाह--भ्रद्धयेति तरिभिः । भिविधमपि 

४ *\ ^ १ 

तपः परया श्रष्ठया श्रद्धया फलाकाद्स्षारन्येयुकतेरेकायचित्तेनरे्तपं तत्ाततिकं 
कथयन्ति ॥ १७ ॥ 

सतकारमानपूनाय तप दम्भेन चेव यद् ॥ 
क्रियते तदिह प्राक्त राजपं चरमधुवम् ॥ १८ ॥ 

म० दी०- सत्कारः पराधुरयं तपखी बाह्मण इसेवमविवेकिभिः क्रियमाणा 
स्तुतिः, मानः प्रतयुत्थानामिवादनादिःपूजा पादप्रक्षाटनाचेनधनदानारिः) तदथ, दम्भे- 
नेव च केवह धर्मध्वनित्वेनैव च न त्वासतिक्यवुद्धया यत्तपः करियते तद्रानपतं परोक्तं 
रिष्ट, इहास्िन्नेव ठोके फं न पारलौकिकं, चठमलद्पकार्स्यायिफटम्, अघं 
फटजनकतानियमदर्यम् ॥ १८ ॥ 

भरी ° दी०-रानपतं तप आह-- सत्कारेति । त्कारः सराधुकारः साधुरयमिति 
ताप इत्यादिवाक्पूना । मानः प्र्युत्थानामिवादनादिदहिकी पूना । पूनाञयेखामादिः। 
एतदथ दम्भेन च यत्तपः क्रियततेऽत एव चछमनियतमधुवं च क्षणिकम् । यदेवभूतं 
तपस्तदिह राजप प्रोक्तम् ॥ १८ ॥ 

मूढग्राहेणाऽऽसमनो यत्पीडया क्रियते तपः ॥ 
परस्योप्सादनाथे वा तत्तामसपुदाहूतम् ॥ १९ ॥ 

प° धै०--मूढ्यरहिणाविवेकातिदायङ्ृतेन दुराग्रदेणाऽऽत्मनो देहेन्द्ियातस्य 
पीडया यत्तपः क्रियते 'परस्योत्तादनार्थं वाऽन्यस्य विनाशार्थममिचाररूपं वा तत्तामप्त- 
मुदाह्ं शिष्टैः ॥ १९ ॥ 

१ख.गःघ. ह,च.छ.ज. ह्व, नोवि'।>२ख.ग. घ.ङ, च. छ, ज, न्न. 'चिकेम् ॥१५॥ 



[अ०१७ो०२०-रर] श्रीपद्धगवट्धीता । ५४७ 

भरी ° दी>-तामपरं तप आह--ूढेति । मूढग्राहेणाविवेकक्ृतेन दुराग्रहेणाऽऽ- 
त्मनः पीडया यत्तपः क्रियते परस्योत्सादनाथं वाऽन्यस्य विनाशा्थममिचारशूपं तत्ता- 
मप्तमुदाहतं कथितम् ॥ १९. ॥ 

म० दी०-दृदानीं क्रमप्राप्तस्य दानस्य बरेविध्यं द्दीयति तरिमिः- 
® ®. ॐ ® ० (कि 

दातव्यामात यदहान दायतभनुपकारण ॥ 

देशे कर च प्रे च तदानं साचिकं स्मृतम् ॥ २०॥ 
दात्यमेव शाखचोदनावशादिवयेवं निचयेन न तु फलाभिपंधिना यदानं तुखापुर- 

षादि दीयतेऽनुपकारिणे प्रत्युपकाराजनकाय देशे पुण्ये कुरुसेत्रादौ कषे च पुण्ये 
परयोपरागारो । पात्रे चेति चतुथ्यथं सप्तमी । कीडशचायानुपकारिणे दीयते पात्राय च 
विद्यातपोयुक्ताय । पात्रे रक्षकायेति वा । विद्यातपोभ्यामात्मनो दातुश्च पाटनक्षम एवं 
प्रतिगृहीयादिति शाच्ञात् । तदवमूतं दानं पातिकं स्मृतम् ॥ २० ॥ 

भ्री० टी ० पृ प्रतिज्ञातमेव दानस्य तरेविध्यमाह--दातन्यपिति । दातव्य- 
मिलें निश्चयेन यदानं दीयतेऽनुपकारिणे प्रतयुपकाराप्तमर्थाय देशे कुरप्तादौ का 
ग्रहणादौ । पात्रे चेति देशकालप्ताहचयात्पपतमी प्रयुक्ता । पातरमूताय तप्रुतादिपं- 
पन्नाय ब्राह्मणयेल्थः । यद्वा पात्र इति चतु्यैवेषा पात्रे रक्षकायेत्य्थैः । प हि 
सर्वस्मादापद्रणादातारं पातीति । यदेवभूतं दानं तताचिकम् ॥ २० ॥ 

यतु प्रत्युपकाराथं फर्मुदिश्य वा एनः॥ 
दीयते च परिष्ठिष्ठ #तदानं राजप स्यतम् ॥ २१॥ 

म० दी०--प्रत्युपकारार्थं काछान्तरे मामयमुपकरिष्यतीत्येवं दष्टाथं फटं वा 
खगीदिकपुदिरश्य यत्पुनदौनं प्रासिकविलक्षणं दीयते परिदिष्ट च कथमेतावद्ययित- 
मितिपश्चा्तापयुक्तं यथा मवत्येवे च यहौयते तदनं राजप स्मृतम् ॥ २१॥ 

श्री ° दी०-रानपं दानमाह-यखिति । कालान्तरेऽयं मां प्रत्युपकारं करि 
प्यती्येवमर्थम् , फं वा खरगारिकमुदिरय यत्पुनदीनं दीयते परिदचिष्टं चित्षचेश- 
युक्तं यथा मवत्येवेमूतं तदनं राजप्तमुदाहपं कथितम् ॥ २१ ॥ 

न क. १ कि भ 

अद्शकारं यदानमप्रस्यत्र दयत ॥ 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामप्रमुदाटुतम् ॥ २२॥ 
अदे खतो वा दु्नपं्तगौद्रा पापहेतावडचिस्थनि, अक्रि. पुण्येतुतवेनप्रपिदध 

% श्रीधरटीकामुखादशेपुस्तकेषु तद्राजससुदाहृतमिति पाठ; 1 

१क. पात्र इति तुजन्तं र । 



४४८ परधुसूदनसरस्वतीश्रीषरस्वामिकृतदी काभ्यां समेता [अ० १७०२१] 

यस्िन्करिमित्, अशोचकष्े वा, अपत्रेभ्यश्च विद्यातपोरहितेम्यो नयविदादिम्यो 
यानं दीयते देशकाटपात्रपंपत्तावपि अप्ततकृतं प्रियमाषणपादप्क्षाटनपूनादिपत्कार- 
रुन्यमवज्ञतं पा्चपरिमेवयुक्तं च तदनं तामसमुद्राटतम् ॥ २२ ॥ 

श्री दी०-तामपरं दानमाह--अदेश्ेति । अदेरोऽशुचि्यनि, अकेऽशोच- 
समयेऽपात्रम्यो विरनटनतैकादिम्यो यदानं दीयते देशकाङ्पात्तपंपत्तावपि अपततं 
पाद्प्रभषाटनादिपत्कारद्यन्यम् , अवज्ञातं तिरस्कारयुक्तम् । एवमूतं दानं तामप्तमुदा- 
हतम् ॥ २९ ॥ | 

म० दी०--तदेवमाहारयत्ततपोदानानां तरेविध्यकथनेन सराक्िकानि तान्यदियानि 
रानपतामप्तानि तु परिहतेव्यानीत्युक्तम् । तत्राऽऽहारस्य दष्टाथैत्वेन ना्यङ्खवगुण्येन 
फटामावशङ्का । यन्ञतपोदानानां त्वहृष्टाथीनामङ्गवगुण्यादपर्वानुत्पत्तौ फलामावः 
स्यादिति स्ाचिकानामपि तेषामानथक्यं प्रां प्रमादबहुरत्वादनुष्ठातृणामतस्तदरगुण्य- 
परिहारायौतत्सरितिमगवच्नामोच्चारणरूपं सामान्यप्रायशचित्तं परमकारूणिकतयोपदिशति 
मगरवान्- | 

ॐ^तःपदिति निदेशो ब्रह्मणश्चिविधः स्मरतः ॥ 
भ न [ (ज कि 

ब्रह्यणास्तन षदाश्र यज्ञाश्च बवाहताः एर ॥ ९३॥ 
ओंतत्पदिदयेव॑रूपो बरह्मणः परमात्मनो निर्देशो निदिदयतेऽनेनेति निर्देशः प्रतिप- 

द करशाब्दो नामेति यावत् । तिविध्तिस्लो विधा अक्यवा यस्य पत॒ त्रिविधः सतो 
वेदान्तविद्धिः । एकवचनाच्यवयवमेकं नाम॒प्रणववत् । यस्मात््मेहविमिरयं ब्रह्मणो 
निदेशः स्मतस्तस्मादिदानीतनेरपि स्मतैव्य इति विधिरत्र कल्प्यते । वपट्कतुः प्रथम- 
मक्ष इलयादिपविव वचनानि त्वपृवेत्ादिति न्यायात् । यत्ञदानतपःक्रियापंयोगाचाप्य 
तदेगुण्यमेव परं नष्टा्वरग्बरथवत्परस्पराकाङ्क्षया कर्प्यते । 

^ प्रमादाच्छरवतां कमं प्रच्येताध्वरेषु यत् । 
स्मरणादेव तद्विष्णोः सुपण स्यादिति श्रुतिः " 

इति स्मेरेव शिष्टाचारा । बरह्मणो निशः स्तूयते कर्ैगुण्यपरिहारपामथ्य- 
केथनाय--ब्राह्मणा इति तैवणिकोपरक्षणम् । ब्राह्मणाद्याः कतीरो वेदाः करणानि 
यज्ञाः कमाणि तेन ब्रह्मणो निरदैरेन करणभूतेन पुरा व्रिहिताः प्रजापतिना । तस्माच 

क ५ भ च, ज्ञादिपृटिरेतुतवेन तद्वुण्यपरिहारसमरथो महाप्रमावोऽयं निर्दर इत्यथैः ॥ २३ ॥ 
श्री टी०--ननु चैवं विचार्यमाणे सर्वमपि यन्ञतपोदानादि रानपतामपप्रायमे. 

वेति ग्रथ यन्नारिप्रयाप्त इत्याराङ्कय तथाविधस्यापि साच्चिकत्वापादनप्रकारं दर 
(य 4 

यितुमाह- ओमिति । ॐ तत्सदिदेवं त्रिविधो ब्रह्मणः परमात्मनो िरदैश्ो नाम. 



[भि०१७दो०२४-२५] भ्रीमद्धगवह्रीता । ५४९ 

ग्यपदेशः स्मतः शिष्टैः । तत्र तावदोमिति ब्रह्ेत्यादिश्रुतिप्रपिद्धेरोमिति ब्रह्मणो नाम । 
जगत्कारणत्वेनातिप्रविद्धत्वादविदुषां परोक्षलाच तच्छब्दोऽपि अद्यणो नाम । परमा- 
ये्तखपताधुतवप्रशसतत्वादिभिः च्छन्दो ब्रह्मणो नामं । अयं त्रिविधोऽपि नामनिरदशो 
विगुणमपि सगुणीकतुं समर्थ इत्याशयेन सौति । तेन त्रिविधेन ब्रह्मणो निेरेन बाह्म- 
णाश्च वेदाश्च यज्ञाश्च परव सृष्यादो विहिता विधात्रा निर्मिताः समुणीक्ृता वा । यद्वा 
यस्यायं तरिविषो निरदशस्तेन परमात्मना ब्राह्मणादयः पवित्रतमाः चेष्टाः । तस्मात्त 
स्थायं त्रिविधे निरदैशोऽतिप्ररसत इत्यथः ॥ २६ ॥ 

प० ठी०-इदानीमकारोकारमकारन्याख्यानेन तत्पमुदायोंकारग्यारुपानवदीका - 
रतेच्छन्दपच्छन्दव्याख्यानेन तत्मुदायदूपं ब्रह्मणो निरदसं सुत्यतिशयाय व्याख्या . 

। तुमारमते चतुर्भिः । तत्र प्रथममोकारं व्यावषटे-- 
। क (-क्य 

तस्मद् मल्युदहय वज्नदानतपःक्रयाः ॥ 

प्रतेन्ते विधानोक्ताः सतते ब्रह्मवादिनाम् ॥ २४ ॥ 
यस्मात् “आमिति बरह्म" इत्यादिषु श्रुतिष्वोमिति ब्रह्मणो नाम प्रधिद्धं त्मादोमि- 

तयुदत्दर््योकारोचारणानन्तरं विधानोक्ता विधिशाल्बोधिता ब्रह्मवादिनां वेदवादिनां 
यत्तदानतपःक्रियाः सततं प्रवर्तन्ते प्रहृष्टया वैगुण्यराहित्येन वर्तन्ते । यद्यैकावयवोचा- 
रणादप्यवेगुण्यं कं पुनस्तस्य प्पैस्योचारणारिति स्त॒लतिशयः ॥ २४ ॥ 

श्री द०--दानीं प्रवयेकरमोकारादीनां प्राशस्त्यं दशेयिष्यनोकारस्य तैव. 
दाह- तस्मादिति । यस्मादेवं बरह्मणो निदेशः प्रशस्तस्तस्मादो मित्युदाह्योचायं 
करता वेदवादिनां यत्ताः शाखोक्ताः क्रियाः पतततं सवैदाऽङ्गवेकल्येऽपि प्रकर्षेण 
वतन्ते सगुणा भवन्तीत्यर्थः ॥ २४ ॥ 

प० टरी०--द्वितीयं तच्छगदं व्याच््े- 

तदिर्यनभिपंाय फर यन्नतपङ्रियाः ॥ 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते माक्षकाड्किभिः॥२५॥ 

“तत््वमप्ति" इत्यारिशतिप्रतिद्धं तदिति ब्रह्मणो नामोदात्हत्य फटमनमितधायान्तः- 

करणशुद्यरथं यन्ततपःक्रिया दानक्रियाश्च विविधा मेक्षकाङ्क्षिमिः क्रियन्ते तप्मादति- 

प्रशस्तमेतत् ॥ ६९ ॥ 
श्री ° दी०-- दवितीयं नाम प्रस्तौति -- तदिति । तदित्युदाहत्येति पूषस्यानुषङ्गः। 

१क, ति तिष्ये । रक. भम । सदेव सौम्येदमध्र आसीदियादिशरुतेः । भ । 

३ क, तदेवा ऽऽद् । 
५७ 



४९५० मधुमूदनसरस्वतीश्रीधरसामिकृतदीकाभ्यां समेता--[अ०१० ०२९-२५] 

ब् ® =, अ तदित्युदाह्य शुद्धविततरमोक्षकाङ्क्तिमिः पुरुषैः फामिंधिमकृत्वा यज्ञादयः क्रियाः 

करियन्ते । अतधित्तशोधनद्वरेण फटपंकल्पलयाजनेन मुमृभ्रुलपंपादकत्वात्तच्छब्द्- 

नदशः प्रशस्त इत्यथः ॥ २५९ ॥ 
प° दी०-तृतीयं सच्छब्द व्याच द्वाम्याम्- 

सद्धावे पाधरुभवे च सद्पितसयुभ्यते ॥ 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पाथं युभ्यते ॥ २६ ॥ 

८“पदेव पोम्येदमग्र आप्रीत्"' इत्यादिश्चतिप्रपिद्धं पदिदेतेद्रद्यणो नाम सद्धवेऽकि- 
द्यमानत्वशङ्कायां विद्यमानत्व स्ताधुभवि चापराधुत्वश्ङ्कायां पराधुत्वे च प्रयुज्यते शिष्टैः । 
तसमद्वियुण्यपरिहरेण यज्ञादेः साधुत्वं तत्फट्स्य च विद्यमानत्वं करु क्षममेतदिल्ैः | 
तथा सद्धावप्ताघुमावयोरिव प्रशस्तेऽप्रतिबन्धेनाऽऽयुपुखननके माङ्गछिकि कर्मणि 
विवाहादौ सच्छब्दो हे पार्थ युज्यते प्रयुज्यते । तस्मादप्रतिबन्धेनाऽऽदुफटजनकतवं 
वैगुण्यपरिहारेण यज्ञादेः समर्थमेतन्नामेति प्रशस्ततसमेतदिलर्थः ॥ २९ ॥ 

श्री टी ०--पच्छब्दस्य प्रश्स्त्यमाह सद्धाव इति द्राम्याम्- सद्धविऽस्तित्वे 
देवदत्तस्य पुत्रादिकमस्तीत्यस्मिन्र्थ सताधुमवे च साधुत्वे देवदत्तस्य पुत्रादि श्रष्ठमि- 
त्यसिमन्र्थे सदिवयतत्यदं प्रयुज्यते । प्रशस्ते माङ्गछिके विवाहादिकर्मणि च सदिद 
कर्मेति सच्छब्दो युन्यते प्रयुज्यते सेगच्छत इति वा ॥ २६ ॥ 

नी | (करप भ, @  #. $ ® दिन भ 

य॒ज्ञं तपसि दानं च स्थिः सादात चोच्यते ॥ 
¢ भस, ८ $ ( (ने) @ क क 

केम चव तद्यथायं सादयवामधायत ॥ ९७ ॥ 
परण टी०-यन्ञे तपि दने च या स्थितिस्तत्परतयाऽवर्थितिर्निष्ठा साऽपि 

सदित्युच्यते विद्रद्धिः । कम चैव तदर्थीयं तेषु यज्ञदानतपोर्पेषवर्थषु मवं तदनुकूल- 
मेव च कमे । अथवा यस्य ब्रह्मणो नामेदं प्रस्तुतं तदेवार्थो विषयो यस्य तत्तदर्थ 
शुद्धन्न्ञानं तदनुकूं कमे तदर्थीयं, मगवदर्पणवुद्धया क्रियमाणं कम॑वा तदर्थीयं 
सदिलेवाभिधीयते । तस्मात्सदिति नाम कमेवैगुण्यापनोदनप्तमर्थं प्ररास्ततरम् । य्थै- 
कैकोऽवयवोऽप्येतादशः किं वक्तव्यं तत्समुदायस्योतत्सदिति निर्देशस्य माहात्म्य. 
मिति संपिण्डितार्थः ॥ २७ ॥ 

श्री° दी०- किं च-यज्ग इति। यज्ञादिषु च या स्थितिस्तासप्यणावस्थानं 
तदापि सदि्युच्यते । यस्स चेदं नामत्रय स्र एव परमात्माऽथः फटं यस्य॒ तत्तदर्थ 
कमं पुजोप्हारगृहाङ्गणपरेमा्नोपटेपरङ्गमालिकादिक्रिया ततपिद्धये यदन्यत्करम 
क्रियत उ्यानशाशिकषे्धनाजेनादिविषयं तत्कमं तदृर्थायम् । त्चातिग्यवहितमपि 

क, 

सदिलयेवामिधीयते । यस्मादेवमतिप्रश्तमेतन्नामत्रयं तस्मादेतत्सर्वकर्मपतदगुण्यार्थ कीर. 



[अ०१७०२८] श्रीपद्धगवद्रीता । ४५१ 

येदिति तात्पयारथः । अचर चर्भवादानुपपच्या विधिः करप्यते विधेयं स्तृयते वसिति 
५, न्यायात् । अपरे तु प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः करियन्ते मेक्षकाङ्क्षिमिरित्यादि कौमानोप- 

देशः समिषो यनतील्यादिवद्विधितया परिणमनीय इत्याहुः । तत्त॒ सद्धवि साधूमवि 
चेत्यादिषु प्राप्ताथलात संगच्छत इति पूर्वोक्तकरमेण विधिकस्पनैव ज्यायपी ॥ २७ ॥ 

म० टी ०--यद्यारप्यादिना शा्चीयं विधिमृत्ज्य श्रदधानतयेव वृद्धव्यव- 
हारमाच्रेण यज्ञतपोदानादि कुव॑तां प्रमदाद्विगुण्ये प्राप्त ओंतत्दिति ब्रहमनिर्देरेन 
तत्परिहरसतयश्रदधानतया शाखीयं विधिमुतपृज्य कामकरिण यत्किचियज्ञादि कुर्व 
तामसुराणामपिं तेनेव वेगुण्यपरिहारः स्यादिति कृतं श्रद्धया सात्तिकत्वहेतुम्ः 
त्यत आह~-- 

अश्रद्धया हृतं द्त्तं तपस्तप्र कृतं च यत् ॥ 
जप्दित्युच्यते पाथं न च तसरेत्य नो इह ॥ २८॥ 

इति श्रीमहाभारते रातसाहश्यां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपवणि श्रीमद्धगवद्रीतासुपनिषत्सु बरह्मविायां 
योगशाखे श्रीढृष्णाजनसंवादे श्द्धा्रयविमाग- 

योगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

अश्रद्धया यद्धं हवनं कृतमभनौ दत्तं यद्भाह्मणेम्यो यत्तपस्तप्तं यच्चा्यत्कमं कतं 
सतुतिनमस्कारादि तत्सवेमश्चद्धया कृतमप्तदपाधित्युच्यते । अत॒ ओंतत्सदितिनिर्दशेन 
न तस्य साधुभावः शाक्यते कतुं सवथा तदयोग्यत्वाच्छिखया इवाङ्करुरः, तत्कस्माद- 
सदित्युच्यते शृणु हे पाथं । चो हेतौ । यस्मात्तदशनद्धा्तं न प्रेत्य परोके फठति 
विगुणतवेनापुवाजनकत्वात्, नो इह नीह के यशः साधुमिनिन्दितत्वात्, अत 
ठहिकामुभिकफरविकङत्वादश्रद्धक्ृतस्य पराच्चिक्या श्रद्धयैव राच्तिकं यज्ञादि 
कुयदिन्तःकरणययुद्धये । तादरस्थेव श्रद्धापर्वकस्य साचिकस्य यजञददैवद्निगुण्यश- 
ङ्ायां ह्मणो नामनिदैरेन साहुण्यं संपादनीयमिति प्रमाथैः । श्रदधापूवैकमप्ता्ति- 
कमपि यज्ञादि विगुणं ब्रह्मणो नामनिर्दैरेन साचिकं सगुणं च संपादितं भवतीति 
माष्यम् । तदेवमसि्नध्याय अआकस्यादिनाऽनादतशाल्ञाणां श्द्धापुवेकं वृद्धम्य- 
वहारमात्रेण प्रवतैमानानां श्ा्ानादरेणासुरपाधरम्यैण श्रद्धापूषेकानुष्ठानेन च देवसा- 
धम्यैण किमसुरा अमी देवा वेत्यजुनपंशयविषयाणां रानप्ततामपशनद्धापूवकं राजस 

१अ., यद्यप्यालः । 



९५२ पधुमूदनसरस्तीश्रीधरस्वापिदतरीकाभ्यां समेता- [अ०१८०१) 

तामप्तयज्ञारिकारिणोऽपुराः शा्ञीयज्ञानप्ताधनानपिकरिणः साचिकश्रद्धापुवकं सा- 
स्िकयन्ञारिकारिणस्तु देवाः शाखरीयज्ञानप्ताधनाधिकारिण इति श्रद्धत्रेविध्यप्रदश- 
नमसेनाऽऽहारादितविध्यप्रद शेनेन भगवता निर्णयः कृत इति सिद्धम् ॥ २८॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरिनाजकाचायश्रीविशवश्वरपरस्तीपादशिष्यश्रीमधुदन 
सरस्वतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागृढा्थदीपिकायां श्रद्धा्रयवि- 

मागयोगव्विरणं नाम प्रप्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

भी° री०--दृदानीं सवकर्मसु श्रद्धयेव प्रवृत्यथमधरद्धाकृतं स्ष॑निनति- 
अश्रद्धयेति । अश्रद्धया हुतं हवनं दत्तं दानं तप्त निवितं तपः। यच्चन्यदपि कृतं 
क्म तत्पवेमपतदित्युच्यते । यतस्तत्र छोकान्तरे न फटतिं विगुणत्वान्नो इह न चा- 
सिहीके फठति अयरास्करत्वात् ॥ २८ ॥ 

रजस्तमोमर्यी लक्तवा श्रद्धां स॒त्वमयीं श्रितः । 
तत्वन्नानेऽधिकारी स्यादिति सप्तदशे स्थितम् ॥ १ ॥ 

ति श्रीसबोधिन्यां श्रीधरस्वामिविरचितायां शरद्धा्यविमा- 

गयोगविवरणं नाम सप्तरशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ 

अथाषए्टादशोऽध्यायः। 

प्र दी०-पूरवाध्यये श्रद्धत्रेविध्येनाऽऽहारयत्ततपोदानघरेविध्येन च कर्मिणां 
ेविध्यमुक्तं सा्तिकानामादानाय रानपततामप्तानां च हानाय । इदानीं तु संन्याप्त- 
त्रेविध्यकथनेन सन्या्िनामपि तरेविध्यं वक्तव्यं तत्र तत्वबोधानन्तरं यः फलमत; 
सकर्मसन्यासः प चतुदशोऽध्याये गुणातीतत्वेन व्यास्यातत्वान्न पता्तिकराजप्तताम- 
समेदमहंति । योऽपि तक्वबोधात्माक्तदर्थं॑पैकमंघेन्यापरसच्छवुभृत्पया वेदान्तवा- 
क्यविचाराय मवति सोऽपि श्रगुण्यविषया वेदा निलनगण्यो मवाञुन' इल्यादिना निर्भु- 
णत्वेन व्याख्यातः । यस््वनुत्यत्नतत्वबोधानामनुत्पक्नतच्वुमत्सानां च करमषन्याप्तः “प्त 
सैन्याप्री च योगी च, इत्यादिना गौणो ग्यास्यातस्तस्यत्रेविध्यपतमवात्तदिशेषं बुमुलुः- 

अर्जन उवाच- 
सन्यास महाबाही तचखमिच्छामि वेदितम् ॥ 
त्यागस्य च हषीके प्रथक्केशिनिषुटन ॥ १॥ 

१क.ख. क्ष, नचेभ। २ख. छ, निंसृद । 



[अ०१८्ो ०१] श्रीपद्धगवह्धीता | ४५३ 

अविदुषामनुपजातविविरिषाणां च कमाधिङ्कतानामेव किंचित्कर्मपरिमरहेण किंचि- 
त्कमपारेव्यागा यः प त्यागांशगुणयोगात्ेन्यापश्ब्देनोच्यते । एतादशस्यान्तःकरण- 
शद्यथमविद्रत्कमोधिकारिकरकस्य पन्यापरस्य केनचिद्रवेण करमत्यागस्य तत्वं खद्पं 
एथक्सात्तिकराजपितामपतमेदेन वेदितुमिच्छामि । त्यागस्य च तच्चं वेदितुमिच्छामि । 
ग संन्याप्त्यागरशब्दौ षटपटशब्दाविव भिन्ननातीया्थौ किं वा ब्ाह्मणपरिानकक्ञ- 
व्दाविवेकजनातीयार् । यद्याचस्तहिं त्यागस्य त्वं सन्यापादथमेदितमिच्छमि । 
यदि द्वितीयस्तद्यवान्तरोपाषिभेदमात्रं वक्तव्यम् । एकत्यासूयानेनेवोभयं व्यास्यातं 
भविष्यति । महाबाहो कैशिनिषदनेति पंबोधनाभ्यां बाह्यो पद्रवनिवारणघखदूषयोग्य- 
ताफलोपधाने प्रदर्शिते । इषीकेशेत्यन्तरपद्रवनिवारणपतामरथ्यमिति मेदः । अल्यनु- 
रागात्सबोधनत्रयम् । अतरार्जुनस्य द्वौ प्रश्नौ । कर्मापिकासिकर्तकतेन परो क्तयज्ञादि 
पाधम्येण संन्याप्राब्दप्रतिपाद्यत्वेन च गुणातीतप॑न्याप्द्रयसाधर्म्येण नेगुण्यप्तमवाप्त- 
भवाभ्यां संशयः प्रथमस्य प्रभ्रस्य बीजम् । द्वितीयस्य तु संन्याप्तलागशब्दयोः 
पर्यायत्वात्कर्मफटलयागङ्पेण च वैरक्षण्योक्तेः पंश॑यो बीजम् ॥ ! ॥ 

श्री ° दी०--स्याप्तत्यागविभागेन सवगीताथंम्रम् । 

स्पष्टमष्टादश्े प्राह परमाथविनिणये ॥ 

अप्र 

८८ पवैकमाौणि मनप्ता सन्यस्याऽऽ्ते पुलं वशी । 
पन्याप्तयोगयुक्तात्मा " 

इत्यादिषु कम्न्याप्त उपदिष्टः । तथा- 
५५ त्यक्त्वा कमफटापङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः | 

पवेकरमफटत्याग ततः कुरु यतात्मवान् † 

इत्यादिषु च फटमात्रल्यागेन कमानुष्ठानुपदिष्टम् । न च परस्परं विरुद्धं पवै्ञ 
परमकारुणिको मगवानुपदिरेत् । अतः कमे॑न्यापतस्य तदनुष्ठानस्य चापिरोधप्रकारं बुमु- 
तुर्यैन उवाच-सन्यासस्येति । भो हृषीकेश सर्वन्द्रियनियामक हे केशिनिषूदन 
केशिनान्नो हि महतो हयक्ततेदैत्यस्य यद्धे मसं व्यादाय भक्षयितुमागच्छतोऽल्यन्त 
व्यात्ते मुखे वामनाहं प्रवेदय तत्स्षणमेव विवृद्धेन तेनेव बाहुना ककंटिकाफटवत्त 
विदा निषदितवान् । अत एव हे महावाहो, इति सेबोधनम् । पेन्याप्तस्य त्यागस्य 

भे क, क 

चं तरव परथागववेकेन वीदतमेच्छामि ॥ १॥ 
> 

१ख.ध्. छ. ज, निस्दः।२क. ग.ध. इ. च. छ. न्ष, ज, श्रयः ॥१॥ 

३ क्न, णयम् । अ । 



४५४ प्रधुसूदनसरस्वतीभरीषरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ०१नधे०्] 

म० दी०--तत्रानितिमस्य सूचीकटाहन्यायेन निराकरणायोत्तरम्- 

श्रीभगवानुवाच- 
काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्यास कवयो विदुः ॥ 
£... * 9 

सकेमफल्त्याग प्राहुस्त्यागर विचक्षणाः ॥ २॥ 
काम्यानां फएटकामनया चोदितानामन्तःकरणशद्धावनुपयुक्तानां कमणापिष्टिपशुपो- 

मादीनां न्याप त्यागं संन्यासं विदुनौनन्ति कवयः पृष्मदरिनः केचित् । “ तमेतं 
वेदानुवचनेन बराह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशकेन #” इति वाक्येन 
वेदानुवचनरब्दोपरकितस्य बह्मचारिधभैस्य यज्ञदानशब्दाम्यामुपरक्षितस्य यृहस्थप- 
मस्य तपोनाशचकशब्दाम्यामुपरक्षितस्य वानप्रस्थधर्मस्य निलयस्य नित्येदितेन पपक्षयेण 
द्रिणाऽऽत्मन्नानाथैत्वं बोध्यते । न च विनियोगवैयथ्यं ^ ज्ञानमुत््यते पां क्षया. 
त्पापस्य कर्मणः ”” इत्यनेनैव छ्धत्वादिति वाच्यं, विनियोगामवि हि स्ल्यपि निल- 
कमानुष्ठन ज्ञानं स्याद्वा न वा स्यात्, सरति तु विनियोगे ज्ञानमवरयं मवेदेवेति निय- 
माथेतवात् । तस्मािलयकमेणामेव वेदने विविदिषायां वा विनियोगात्सन्खदुद्धिविवि- 
दिषोत्पत्पूवेकवेदनायिना निलान्येव कर्माणि मगवदर्पणवुद्धचयाऽनुष्ेयानि । काम्यानि 
तु सवाणि सफलानि प्ररिलयाभ्यानीत्येकं मतम् । अपरं मतं प्पैकर्मफटत्यागं प्राहु- 
स््यागे विचक्षणाः, सर्वेषां काम्यानां नित्यानां च प्रतिपदोक्तफरत्यागं सच्ङद्धय- 
यितया विविदिषापयोगिनानष्ठानं विचक्षणा विचारकुरटस्यागं प्राहुः। “ खादिरो युपो 
मवति" “तादिरं वीर्यकामस्य युप करोतिः इत्र यथेकस्य खादिरत्वस्य कतुप्रकरण- 
पाठाकटपंयोगाच्च करत्वर्थत्वं पुरुषार्थत्वं च प्रमाणमेदात्तथाऽग्िहोतरष्टिपलुपोमानां सर्व 
षामपि शात्रपथपटितानां खोतपत्तिविधिद्धानां तत्तत्फटपरंयोगः प्रतयेकवाक्येन विविदि- 
पापतयोगश्च यज्ञादिवाक्येन क्रियत इत्युपपन्नमेकस्य ॒तूमयत्वे पयोगप्थक्त्वमिति 
न्यायात् । तदुक्त स्ेपश्चारीरके- 

५ यज्ञनत्यादिवाक्यं श॒तपथविहितं कर्मवृन्दं गृहीत्वा 
सोत्पतयाश्नानिद्धं पुरुषविविदिषामात्रपाध्ये युनक्ति ॥! इति । 

तस्मात्काम्यान्यपि फडामिपतषिमङ्ृत्वाऽन्तःकरणशुद्धये कतैव्यानि । न हभिहो- 
त्ादिकमेणां खतः काम्यत्वनिध्यत्वहूपो विशेषोऽसि । पुरुषामिप्रायमेदकृतस्तु विशेषः 
फटामिपवितयगे कुतस्त्यः । नित्यकर्मणां च प्रातिसिकफटपद्धावम् « अनिष्टमिषठं 
मिश्रं च मिविधं कर्मणः फटम् ? इत्यत्र वर्षयति । नित्यानामेव विविदिषाप्ंयोगेन 

१क.ख. छ, ज, न्घ, श्येन दहि । 



[भर१्छे०र्] उ. ्रीपद्धगवद्रीता । ४५९ 
७ 0 > _ # [द् . ( काम्यानां कर्मणां फटेन प्रह खरूपतोऽपि परित्यागः पूवोरषस्याथेः । काम्यानां 

नित्यानां च संयोग़यक्त्वेन विविदिषापंयोगाततदर्थ खरूपतोऽनृषठनेऽपरि प्रातिखिक- 
फटामिपंधिमा्रपरितल्याग इत्यत्तराधेस्याथैः । तदेतदाहुवीतिकङतः- 

८८ वेदानुवचनादीनामिकात्मयज्ञानजन्मने । 
तमेतमिति वाक्येन नित्यानां वक्ष्यते विधिः ॥ 
यद्वा विविदिषाथत्वं सर्वेषामपि कर्मणाम् । 
तमेतमिति वक्येन सेयोगस्य पएथक्ततः " इति ॥ 

तदेवं सफटकाम्यकमत्यागः सेन्याप्राब्दाभः । सैषामपि कर्मणां फटामि्षि- 
त्यागस्स्यागरब्दार्थं इति न षटपटशब्दयोरिव सेन्यापत्यागशब्दयोभित्ननातीयारभतव 
किं त्वन्तःकरणदयुद्धयथकमानुषठाने फामिपषित्याग इत्येक एवार्थं उभयोरिति निौत 
एकः प्र्रोऽनेनस्य ॥ २ ॥ 

भी ° £ ०--तत्रोत्तरं श्रीमगवानुवाच--काम्यानामिति । “पुत्रकामो यजेत" 
“्वमैकामो यजेत"? इत्येवमादिकामोपजन्धेन विहितानां काम्यानां कर्मणां न्याप्तं परित्यागं 
सेन्या कवयो विदुः सम्यक्फडेः सरह सपैकर्मणामपि न्याप संन्यासं पण्डिता विदु- 
जीनन्तीत्यथः । सर्वेषां काम्यानां नित्यनेमित्तिकानां च कर्मणां फटमाचत्यागे प्राहु- 
त्याग विचक्षणा निपुणा नतु स्वपतः कमेत्यागम् । ननु नित्थनैमित्तिकानां फछा- 
श्रवणाद्विद्यमानस्य फर्स्य कथं त्यागः स्यात् । नहि वन्ध्याया; पुत्रत्यागः सैम 
वति । उच्यते | यद्यपि स्वगेकामः पदकाम इत्यादिवत् “ अहरहः पध्यामुपापरीतः 
“ यावज्ीवमध्रिहोत्रं जुहोति '” इत्यादिषु फट्विरेषो न श्रयते तथाऽप्यपुर्पार्थे 
व्यापारे परषावन्त प्रवतैयितुमशावनुवनविधिः “विश्वनिता यजेत"? इत्यादिष्विव सामान्यतः 
किमपि फलमाक्षिपत्यव । नचातीवगुरमतश्रद्धया स्वपतिद्धिरेव विधेः प्रयोजनमिति 
मन्तव्यं पुरुषप्रवृत्यनुपपत्तेष्परिहरत्वात् । श्रयते च नित्यारिष्वपि फठं षै एत 
पुण्यद्ोका मवन्तीति कर्मणा पितृक इति धर्मेण पापमपनुदतीत्येवमादिषु । तस्मा- 
युक्तमुक्तं “पसवेकमैफटत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः? इति । नमु च फठत्यागेन पुनरपि 
निष्फठेषु कमस्वप्रवृ्तिरेव स्यात्त सर्वेषामपि कर्मणां सयोगप्थक्तवेन विविदिषर्थ- 
तया विनियोगात् । तथा च श्रुतिः--“ तमेतमात्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि- 
षन्ति यज्ञेन दानेन तपप्राऽनाकेन " इति । अतः प्रतिपदोक्तं वै फटं बन्धकत्वेन 
त्यकत्वा विविदिषार्थं सवैकरमानुषठाने घटत एव ! विविदिषा च नित्यानित्यवस्तुविवेकेन् 
निवृत्तदेहाभिमानतया बुद्धः प्रत्यकप्रवणता । तावत्पर्यन्तं च पच्हद्धयथ ज्ञानावि- 

हि १ रुद्धं यथोचितमावदयकं कम कुर्वतलत्फरत्याग एव कमेत्यागो नाम न स्वरूपेण । 



४५६ पधुसूदनसरखतीश्रीपरस्वामिषतरीकाभ्यां समेता-[अ० १८०३] 

तथाच श्रुतिः“ कुरवनेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः” इति । ततः परंतु 
र्वकरमनिवर्तिः खत एव मवति । तदुक्तं नैष्कम्य॑िद्धौ- 

^ प्रत्यक्प्रवणतां बुद्धेः कर्माण्युत्पाद्य शुद्धितः । 
कृताथीन्यस्तमायान्ति प्राबृडन्ते धना इव ” इति ॥ 

उक्तं च मगवता- 
८८ यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मतृष्तश्च मानवः । 

आत्मन्येव च तंतुष्टस्तस्य कायं न विद्यते ” इति ॥ 
वपिष्ठन चोक्तम्-- 

५५ न कमीणि त्यजे्योगी कमेभिस्यज्यते क्यपो । 
कर्मणो मूढमूतस्य सेकल्पस्यैव नाशतः " इति ॥ 

ज्ञाननिष्ठाविक्षेपकत्वमाट्क्षय त्यजेद्रा । तदुक्तम् । श्रीमगवता भागवते - 
५ तावत्कर्माणि करवत न निविचेत यावता । 

मत्कथाश्रवणादौ वा श्रद्धा यावन्न जायते ॥ 
ज्ञाननिष्ठो विरक्तो वा मद्धक्तो वाऽनपेक्षकः । 
प िङ्गानाश्रमास्त्यक्त्वा चरेदविधिगोचरः ” इत्यादि ॥ 
अछ्मतिपरपङ्गेन प्रकृतमनुप्तरामः ॥ २॥ ` 

प्र० ₹०--अधुना द्वितीयप्रश्षप्रतिवचनाय संन्यतत्यागशब्दार्थस्य तविध्य 
निदूपयितु तत्र विप्रतिपत्तिमाह- 

७ क (किन ४ १ (^ 

त्याज्यं दुषवाद्यकं कम प्राहुमनीर्षणः ॥ 

यज्नदानतपः कमं न त्याज्यमिति चापे ॥ ३॥ 
पर्वे करम बन्धहेतुत्वादोषवहुष्टमतः कर्माधिक्तेरपि कर्म त्याज्येवेत्येके मनी- 

षिणः प्राहुः । यद्वा दोषवदोष इव, यथा दोषों रागादिस््यन्यते तद्रतकमे स्याज्यमनु- 
तपत्रबोधेरनुत्पन्चविषिदिषैः कमाधिकारिमिरपीत्येकः पक्षः । अत्र द्वितीयः पर्ष कमा. 

^ 

श क क धिकारिभिरन्तःकर शुद्धिद्वारा विविदिषोत्पत्यथं यत्ञदानतपः कमं न लान्यमिति 
चापरे मनीषिणः प्राहुः ॥ ३ ॥ 

श्री दी०-- अविदुषः फल्त्यागमात्नमेव त्यागक्घन्दार्थो न करमैत्याग इदयेतदेव 
मतान्तरनिरतिन ददीकतुं मतभेदं दशेयति-- त्याज्यमिति । दोषद्धिप्ादिदोषवतके- 
चट बन्धकमिति हेतः स्रवैमपि कर्मं ल्याज्यमिलेके प्तांख्याः प्राहूर्मनीषिण इत्यस्यायं 
भावः--^न हस्यत्सव भूतानि" इति निषेधः पुरुषस्यानर्थहेतुदेत्याह । “अग्नीषोमीयं 

१. नस्वमतंदट।२क. ट. च. छ. ज, "वस्वेन ब" । ज्ञ. "वच्वेन केवलं ब'। ३ क, 

ख. ग. ड, ज, ष. 'त्पवमू" । छ. त्सवाणि भू" । 



[िर्पन्छोष्ण भ्रीमद्धगवद्मीता । ४५७ 

परुमामेत इत्यादिप्राकरणिको विधिन्तु हिंप्ायाः कतूपकारकत्वमाहं । अतो मिन्नवि- 
पयत्वेन सामान्यविरोषन्यायागोचरत्वाह्राध्यवाधकता नासि । द्रव्यप्ताध्येषु च र्वै 
हवति 0. ^ र प [+ [अ [कान्ज + द {+ (1 वप कमपु हिंप्ादेः संभवात््वेमपि कमं त्याज्यमेवेति । तदुक्तम्--“टृष्टवदानुश्रविकः 
पर ह्यविशुद्धिक्षयातिशययुक्तः " इति । अ्याथैः--उपायो ज्योतिष्टोमारिः । सोऽपि 
टष्टोपायवत् , गुरुपाठदनु श्रयत इत्वनुश्वो वेदस्तदोधितः । तत्राविदुद्धिरिपता तया 
क्षयो विनाशः । अग्निहोत्रञ्येतिष्टोमादिजन्यस्वगेषृ तारतम्यं च वीते । परोत्कर्षस्तु 

¢ ९५ = ् $ ^~ + (= (५ ५ सवान्दुःखी करोति । अपरे तु मौमांप्रका यज्ञादिकं कमं न ल्ाज्यमिति प्राहुः । अयं 
[अ ५ च ७, भ, 

मावः--करत्वथाऽपि सतीयं ईिप्ा पुरुषेणेतं करतैव्या । स्ता चान्येदिशेनापि कृता पुर- 
= 

की 0 क क अ पस्य प्रल्मवायहेतुरेव । थथा हि विषिर्विषेयस्य तदुदैश्ेनानुष्ठानं विधत्ते ताद््यैरक्षण- 
त्वच्छेषत्वस्य न त्वेवं निषेधो निषेधस्य तादर्यमपेक्ते प्राधिमाच्रपिश्षितत्वात् । अन्य- 
थाऽज्ञानप्रमादारिकते दोषामावप्रसक्ञात् । तदेवं समानविषयत्वेन पतामान्यसाचस्य 
विशेषेण वाधाच्नासि दोषवच्छमतो नित्यं यज्ञादिक्मं न सयाज्यमिति । अनेन विधिनि- 
षेभयोः समानवटता वायते ामान्यविशेषन्यायं संपादयितुम् ॥ २ ॥ 

म० दी०-एवं विप्रतिपत्तो- 

निश्वयं शृणु मे तत्र स्यगे भरतसत्तम ॥ 
प्यागौ हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥ ¢ ॥ 

तत्र त्वया पृष्टे कमाधिकारिकतके सन्याप्तत्यागशन्दाम्यां प्रतिपादिते लागे फडा- 
मिपंधिपू्ैककमत्यागे मे मम वचनानिश्वयं पृवीचा्ैः कृतं शुणु हे मरतपतत्मं । कि 
तत्र दुजञैयमस्तीत्यत आह--हे पुरुषव्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ हि यस्मात्यागः कमाधिकारिक- 
तकः फटामिपियिपुवककर्मत्यागन्िविधन्चिपरकारस्तामप्रादिभेदेन पेप्रकीतितः । अथवा 
विशिष्टामावद्पस्त्यागो विशेषणामावाद्विशेष्यामावाहुमयामावाच तिविधः संप्रकीर्तितः । 
त्थारि--फलामिपंपिपू्वककर्मल्यागः सत्यपि कर्मणि फलमिपंधित्यागदिकः, सत्यपि 
फलामिपरपो कमत्यागाद्ितीयः, फामिषेः कर्मणश्च त्यायाततुतीय; । तत्र प्रथम्; 
पात्तिक आदेयः । द्वितीयस्तु हेयो द्विविधः, दुःखबुद्धया तो राजतः, विप्यासेन 
ृतस्तामपतः । एतावन्कर्माधिकारिकतकप्त्यागोऽर्जुन्य प्रश्विषयः । तृतीयस्तु कमौ- 
नधिकारिक्ैको नेगुण्यूपो नाजनप्र्चविषयः । सोऽपि साधनफलमेदेन द्विविधः । 
तत्र सात्तिकेन फलछामिप्रंपित्यागपृषककमौनुष्ठानर्पेण त्यामेन. शद्धान्तःकरणस्योत्य- 
चविविदिषस्याऽऽत्मन्ञानप्ताषनश्रवणास्यवेदान्तविच।राय फलामिप्तयिरहित्यान्तःकर- 

१ख.ग.ध. ड. च. छ. ज. क्च श्ुद्ुःक्ष । >ख.ग. घ. ड. च. छ. ज, शतः | 

भपरे।२ख. बनके ग्के. ख.ग.घ. क्ष. तथा।५क.ड, छ. ज, हि।॥३॥ ६ ड 

ष्म । किमत्र । ५ कृ, श्चारश्य फः । 
५ [4 



४५८  पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरसामिषतटी काभ्यां समेता--[अ ०१८०५] 
५ 

णशुद्धौ सत्यां तत्साधनप्य कर्मणो वैतुष्ये जात इवावहननस्य परित्यागः । स एकः 
[० ^ च (> + 

साधनो विविदिषान्यातत उच्यते । तमत्र नष्कम्यतिद्धि परभामिति व्यति । 
द्वितीयस्तु जन्मान्तरछृतक्ाधनाम्याप्तपरिपाकादस्मिञ्जन्मन्यादाविवोतपन्नात्मवोधस्य कत- 

कृत्यस्य खत एव फलामिप्तषेः कमेणश्च परित्यागः फटमूतः । प विद्रत्छन्यान्त इत्यु- 
च्यते | प तु यस्त्वातसमरतिर स्यारित्यादि छोकाम्या प्रा्न्यास्यातः। सितप्रजञरक्षणा- 
दिमिश्च बहुधा प्रपञ्चितः । यस्मादेवं त्यागस्य तच दरतेयं त्वया चोक्तं तत्त्व वेदितु- 
मिच्छामीति, अतो मम सरज्ञस्य वचनाद्विद्धीत्यभिप्रायः । सेवोधनद्रयेन कुटनिमित्तो- 

तकः पौरुषनिमित्तोत्कपेश्च योग्यतातिरायप्रचनायोक्तः ॥ ४ ॥ 
भ ० भ्री° टी०--एवं मतमेदमुषन्यस्य खमतं कथयितुमाह--निश्वयमिति । ततव 

विप्रतिपन्ने लगे निश्चयं मे वचनच्छरृणु । त्यागस्य छोकप्रपिद्धत्वात्किमत्र श्रोतव्य 
मिति माऽवमंस्ा इत्याह--हे पुरुषभ्याघ्र पुरुषश्रेष्ठ लागोऽयं दुर्बोधः । हि यस्मादयं 
कमैत्यागस्तत्वविद्धिस्तामसादिमेदेन तरिविधः. पम्यम्िवेकेन प्रकीर्तितः । तैविध्यं च 
“ नियतस्य तु सेन्याप्तः कर्मणः " इत्यादिना वक्ष्यति ॥ ४ ॥ 

भ (न र के, ह र म० दी०--फ़ोऽसर निश्चयो विप्रतिपत्तिकोषिमूतयोः पृक्षयोद्वितीयः पक्ष इल्याह् 
द्ाम्याम्- 

क, + म |ॐ ् क © भ 

+यन्ना रान तपः केम न तयस्य कार्यमव तत् ॥ 
क * ५ [कय (< ~ 

यज्ञां दन तपश्चवं पावनानि मनाषणाम् ॥ 4॥ 

चो हेतो । यस्माधन्ञदानतपांपति मनीषिणामकृतफलामिपंधीनां पावनानि ज्ञान 
प्रतिबन्धकपापमलक्षाटनेन ज्ञानोत्पत्तियोम्यतारूपपुण्यगुणाधानेन च शोधकानि । अक्र. 
तफलामिसधीनामेव यन्ञदानतपांस्येव शोधकानि मबन्त्येव । उपाधिदुख्येवोपहितद्द्धि- 
रत्राभिप्रता | तस्मादन्तःकरणश्द्धयथिमिः कमीधिङ्ेरयज्ञो दानं तप इति यत्फटाभि- 
पथिरहिते कम तन्न त्याज्यं किं तु कार्यमेव तत् । अत्याज्यत्वेन कार्यत्वे रब्पेऽप्य- 
त्यादरा्थं पूनः कायैमेेत्युक्तम् । यस्मात्कार्यं कतन्यतया विहितं तस्मान्न त्याञ्यमे- 
वेतिवा॥ ९॥ 

भ्री° दी०--प्रयमं तावज्निश्चयमाह-- यङ्गदानेति द्वाभ्याम् । मनीषिणां कि 
किनां पावनानि चित्तशद्धिकराणि ॥ ९॥ 

प° टी०--यदि यज्ञदानतपप्तामन्तःकरणदोधने भामथ्यमस्ि तरि फलामिपं- 
धिना कृतान्यपि तानि तच्छोधकानि मविष्यन्ति कृतं फलटामिपंधित्यागेनेत्यत आह--~ 

+ श्रीधरटीकामृले यज्ञदानत्तप इति पाठः । 



[अ०१८क्ो०६-७] श्रीपद्धगवद्रीता । ४५९ 

एतन्यपि त॒ कमागि सङ्ग स्यक्ला फटानि च ॥ 
कृतेग्यानीति मे पाथं निश्चितं मतमुत्तमम् ॥ ६ ॥ 

तुशब्दः शङ्कानिराकरणाथः । यद्यपि काम्यान्यपि शुद्धिमादधति धर्मखामाव्या- 
तथाऽपि प्ता ततफङमोगोपयागिन्येव न ज्ञानोपयोगिनी । तदुक्तं वािकङ्दधिः- 

“८ काम्येऽपि शृद्धिरस्त्येव मोगत्िद्धयर्थमेव प्ता । 
4 9 स 

विड्वराहादिदेहेन न दयेन्द्रं मृज्यते फलम् "' इति ॥ ४ 

ज्ञानोपयोगिनीं तु दद्धिमादथति यानि यज्ञादीनि कर्माणि एतानि फटामिपपिपु- 
९, ह [नि , ९ (५ भ ५ ^ क (क "का वंकत्वेन बन्धनहेतुमूतान्यपि मृमुकषुमिः सङ्खमहमेवं करोमीति कर्त्वाभिनिवेशं फडानि 
चामिप्रधीयमानानि त्यक्त्वाऽन्तःकरणशुद्धये क्तम्यानीति मे मम निश्चितम् । अत 
एव हे पथं कर्माधिक्तेः कमणि त्याज्यानि न त्याज्यानि वेति द्भयोभैतयेने लान्या- 
नीति मम निशितं मतमूत्तमं श्रष्ठम् । यदुक्तं निश्चयं शुणु मे तत्रेति सोऽयं निश्चय 
उपपततः । 

मगवत्पून्यपादानाममिप्रायोऽयगीरितः 
अनिष्णाततया म्ये दुरापो मन्दवुद्धिमिः ॥ ६ ॥ 

श्री० टी०--येन प्रकरेण कतान्येतानि पावनानि मवन्ति तं प्रकारं दशैय- 
त्राह-एतानीति । यानि यन्ञदिकमाणि मया पावनानी्युक्तम्, एतान्येव कतै- 
म्यानि । कथं सङ्गं॑करतत्वामिनिवेशं त्यक्ता केबटमीश्वराराधनतया कतैम्यानीति 
फलानि च त्यक्त्वा कतेव्यानीति च निश्चितं मे मम मतम् । अत॒ एवोत्तमम् ॥ ६ ॥ 

परण दी०-तदेवं “ यन्नदानतपः कम न त्याज्य मिति चापरे ” इति खपक्षः 
स्थापितः । इदानीं “ त्याज्यं दोषवदियेके कमे प्राहुमैनीषरिणिः " इति परपक्षस्य 
वक्तव्यागनेविध्यन्यारूयनिन निराकरणमारंमते-- 

(र “य ¢, म क नि 

नियतस्य ठ सन्यासः कमणा नापपद्यत ॥ 
क, [क्क ॥ $ (^ (< ४ 

मोहात्तस्य पारेस्यागस्ताम्ः पारफातितः ॥ ७ ॥ 
कौम्यस्य कर्मणोऽन्तःकरणशुद्धिेतुत्वामविन बन्धेतुत्वेन च दोषवत्त्वाह्वन्धनि- 

न [9 ध (^ [^> ज म 

वृत्तिहेतृबोधाथिना क्रियमाणस्त्याग उपपद्यत एव । नियतस्य तु नित्यस्य कमणः 
शुद्धिरेतुवेनादोषस्य पंन्याप्त्यागो मूर्ुभणामन्तःकरणशुश्यार्थनां नोपपद्यते शाल्ञ- 
युक्तिम्यां तस्यान्तःकरणद्चद्यथमवदयानुषठेयत्वात् । तथाचोक्तं प्राक्-“ आरु 

१ख.ग. ड. छ. न. °रभ्यते।२ड. एवं का।३क.ख. घ. च. ज, न्च, मुक्षुणाऽन्तः°+ 
क,ख, घ, च. 8. ज. श्न. धिनानो। 



४६० मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता-- [अ० १८०५] 

र्योगं कमं कारणपुच्यते ” इति । ननु दोषव्वं काम्यस्येव नित्य- 
स्यापि दशेपृणमाप्तज्योरिषटोमदेतरहिपधादिहिंसामिभितत्वेन सांस्यैरमिहितम् । 
न च ५ व्रीहीनवहन्ति ” “ अग्नीषोमीयं परशुमारमते ” इत्यादिविरेषविपिगोचर- 
त्वात्तत्वङ्कहिंमाया “न हस्यात्सवा मृतानि" इति सामान्यनिषेधप्य तदितरपरत्वमिति 
सांप्रतं भिन्नविषयत्वेन विधिनिपेधयोरवाधेनैव समावेशसरमवात् । निषेधेन हि पुरुष. 
स्थानथहेतु$पेत्यमिदितं न व्क्रत्वथौ सेति, विधिना च क्रत्वर्थ सेत्यमिहितं न 
तवनरभहेतुरनेति । तथा च क्रतुपकारकत्वपुरुषनथेहेतुत्वयोरेकत्च संमवात्करत्व्थाऽपि 
हिसा निपिद्धेवेति हिपायुक्तं दशैपृणमापज्योतिष्टोमादि सर्वं दुष्टमेव । विहितस्यापि 

, निषिद्धं निषिद्धस्यापि, च विहितत्वं इयेनादिवदुपपन्नमेव । यथा हि “दयेनेनामिचर- 

न्यजेत” इत्या्यमिचारविधिना विहितोऽपि श्येनादिने हि्यात्प॑वा मूतामीतिनिषेधविष- 
यत्वादनथहेतुरे तदोषप्तहिप्णोर च रागद्रेषादिक्शीक्तस्य तत्राधिकार एवं न्योति- 
ोमादावपि । तथा चोक्तं महामासे- 

८८ जपस्तु सम्य; परमो धर्म उच्यते । 
अरहि्ठया हि भूतानां जघयन्ञः प्रतते " इति ॥ 

मनुनाऽपि-- 

८ जय्येनैव तु सपिष्यद्भाह्यणो नात्र संशयः । 
ुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्यते " 

इति वदता मेत्रीमाहमां प्ररप्तता हिंसाया इष्टत्वमेव प्रतिपादितम् ! अन्तःकर- 
ण्ुद्धिशेदशेन गायत्नीजपादिना पुतरामुपपत्स्यत इति हिादिदोषदुष्ं न्योतिष्टोमादिं 
निलयं कमं दोपासहिष्णुना दयेनादिकमिव कमाधिकारिणाऽपि ल्याञ्यमिति प्र्ठि 

^ ५, नि नूमः--न क्रत्वथा हि्ाऽनहेतुः, विधिये निषेधानवका्ञात् । तथाहि-विपिना 
वरवदिच्छाविषयपताधनतागोधद्पां प्रवतेनां कुवेताऽनथप्ताधने तदनुपपत्तेः स्वविषयस्य 
प्रवतनागोचरस्यान्थप्तधनत्वामावोऽप्यथादा्षिप्यते । तेन विधििषयस्य नान्॑हेतुतवं 
युज्यते । न हि करत्वथैत्वं साक्षादिष्यर्थः, येन विरोधो न स्यात्कितु प्रवतैनैव ¦ 
परव्तनाकर्ममूता तु पुरुषप्रवृत्तिः पुरुषार्थमेव विषयीकुर्षती कचित्कतुमपि पृरुपाथपाध- 
नत्वेन पुरूषाथमावमापन्नं विषयी करोतीद्यन्यत् । परुषप्वृत्तिथ्च वछ्वदिच्छोपधानद्- 
श्चायां जायमाना न माग्धस्याथेहेतुतामाक्षिपति न वाऽनयेहेतुतां प्रतिक्षिपति । किंतु 
यथाप्रापतमेवावटम्बते ब्वदिच्छाविषये स्वत एव प्रवृत्तेः खरो विध्यनपेक्षणात् | 
सत एव विहितद्येनफएरस्यापि शदुवधरूप्याभिचारस्यान्हेतुत्वरुपपद्यत एव फर्स्य 

१क.ग. च, त्सवेभू" । रग. ड. छ. ज. "विदिः ! ३ क. ग, (त्सवेमू" । 



[अ०१८य्नो०५] श्रीमद्धगवद्रीता । ५६१ 

विधिजन्यप्वत्तिविषयत्वामावात् । विधिजन्यप्रृत्तिविषयं तु धाल्रूपं करणं प्रवतै- 
नाऽवटम्बते । सा चानथंहेतु न विषयी करोतीति विशेषविधिबाधितं पतामान्यनिषेध- 
वाक्यं रागदधेषादिमृखाक्रतवर्थछोकिकहिंपाविष्यम् । तेन दयेनाश्नीषोमीययेर्विषम्यादुप- 
पन्नमदुष्त्वं ज्योतिष्टोमादेः । विधि्यष्स्यापि निषेषविषयत्वे पोडरिग्रहणस्याप्यनथ- 
हतुत्वापत्तिनापरातरे षोडशिनं गृह्णातीति निषेधात् । तस्मात्न किंचिदेतदिति मां 
दशनम् । प्राभाकरं तु दर्शनं फटपताधने रागत एव प्रवृततितिद्धेम नियोगस्य प्रवत॑- 
कत्व, तैन इयेनस्य रागजन्यप्वृत्तितिषयत्वेन विषेरौदापरीन्यान्न तस्यान्हेतुतवं 
विधिना प्रतिक्षिप्यते । अथ्ीषोमीय्हिपायां तु कत्वज्गमूतायां फएटप्ताधनत्वामवेन 
रागामावाद्विधिरेव प्रवर्तकः । स च स्वविषयस्यानथेहेतुतां प्रतिक्षिपति प्रधानमूता 
हिपाऽनरथं जनयति न करत्वर्थेति न हिंामिश्रतवेन ज्योतिष्टोमादेदष्टस्वमिति सममेव । 
एतावन्मत्रे तु विरोषः, “ चोदनादक्षणोऽों धर्मः "” इलयत्राथंपदग्यावत्यैतवेनाधेतव 
शयेनादेः प्रामाकरमते । माद्रमते तु चयेनफट्स्येवामिचारस्यानथंहेतुतवादमेतव, 
दयेनस्य ठु विहितस्य प्मीहितप्ताधनस्य धमेत्वमेव । अथपदम्यावरत्यत्वं तु कटज्- 
मक्षणदिनिषिद्धस्येवेति फर्तोऽनथेरेतत्वेनै तु शिष्टानां श्येनादौ न धमेत्वेन 
व्यवहारः; । तदुक्त 

^“ फलतोऽपि च यत्कमं नानर्थनातुबध्यते । 
केवटपरीतिहेतुत्वा्तद्धमं इति कथ्यते इति ॥ 

ताकिकाणां तु दने कृतिपताध्यत्वमयहेतुत्वमनर्थाहितुत्वं वेति त्रयं विध्यर्थः | 
तत्र करत्वधरहिसायां साक्षाननिमेषामावात्मायश्चित्तातुपदेशात्र कृतिपाध्यत्वाथेहेतुत्ववद- 
नथोहितुत्वमपि विधिना बोध्यत इति न तस्या अनथेहेतुत्वम् .। रथेनादेस्त्वविचारस्य 
साक्षादेव निषेधास्परायश्चित्तोपदेशाचानर्थहेतुत्वावगमात्तावन्मात्रं तत्न विधिना न बोध्यत 
युपप दयना्ीभोमीययेर्श्षण्यम् । ओौपनिषदै्तु माहमेव दशनं व्यवहरे पराये- 
णावटम्पितम् । तथा च मगवहद्रायणप्रणीतं सूत्रम्-“ अशुद्धमिति चेन्न शब्दात्” 
इति । ज्येतिष्टोमादिकर्म्चीषोमीयदिप दिमिभ्रितत्वेन दुष्टमिति चेत्, न, “अभ्रीषो. 
मीयं पशुमालभेत" इतयादिविधिशब्दादिवक्षराथः। जपप्रशंप्तापरं तु वाक्यं न क्रत्वथै- 
हिंसाया अधम॑त्वबोधकं तस्य तत्रातात्पयात् । तथाच सरंस्यानां विहिते निषिद्धत्व- 

ज्ञानमनर्थीहितावनर्थहेतुलन्ञानं धम चाधरमतज्ञानमतुष्ेये चाननृष्ठेयत्ज्ञानं॑विप्या- 
सरूपो मोहस्तसमान्मोहानिलस्य कर्मणो यः परिल्यागः स" तामप्तः परिकीतितिः । 
मोहो हि तमः ॥ ७॥ । 

१क.ख. ड. छ. च्तर्थं क 1 ग. ज. 'तर्थक । ज. “त्थं प्र । २ ड. 'वयावृ्यथेतवे" # 
३ख.घ.ज. भन शिः! *क.ख.घ, च. छ. ज, ञ्ज. परोमयो'। ५ज. "साभि । 



४६२ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिदतरीकाभ्यां समेता-[भ०१८को०८-९] 

श्री° टी ०-- परतिन्ञातं ल्ागस्य बविध्यमिदा्ीं दशंयति- नियतस्येति तरिभिः। 
काम्यस्य कर्मणो बन्धकत्वात्सन्यापतो युक्तः । नियतस्य तु निलयस्य पुनः कर्मेण 
संन्याप्स््यागो नोपपद्यते सत्छशुद्धिद्धारा मोक्षहेतुत्वात् 1 अतस्तस्य परिलयाग उषा- 
देयेऽपि त्याज्यमिदेव॑छक्षणान्मोहादेव भवेत् । स॒ च मोहस्य तामपततवात्तामपतः 
परिकीतितः ॥ ७ ॥ 

न 

भ० दी०-पर्वाक्तमोहामवेऽपि-- 

दुःखामत्यव य्कम कायष्शमवयच्य्जत् ॥ 

सकला राजप तस्याम नव त्वागफड लभत ॥८<॥ 
अनुपजातान्तःकरणशद्धितया कमाधिक्ृतोऽपि दुःखमेवेदमिति मत्वा कायङ्केश- 

भयान्नित्यं कमे लनेदिति यत्पर यागो राजसः । दुःखं हि रनः । अतः स मोहर. 
हितोऽपि राजप परुषस्तादृशं राजं त्यागं कृत्वा नेव ल्यागफडं सा्तिकल्याग्य 
फं ज्ञाननिष्ठालक्षणं नैव छमेहमेत ॥ ८ ॥ 

श्री ° दी०--रानपं लयागमाह-द्;ःसमिति । अकतनोत्मवोधे विना केवटं 
दुःखमित्येवं ज्ञात्वा शरीरायाप्तमयाननित्यं कमं लनेदिति यत्तादरस्यागो रानतः 
दुःखस्य राजप्त्वात् । अतस्तं राजप्तं तयागं कृत्वा राजप्तः पुरुषस्त्यागस्य फट ज्ञान- 
निष्ठारक्षणं नेव मत इत्यथः ॥ ८ ॥ 

पम० दी०--कमेव्यागस्तामपो राजप्श्च देयो दर्तः । कीदशः प॒नर्पादेयः 
पसाचिकस्त्याग इत्युच्यते-- 

कार्यमित्येव यर्म नियते क्रियतेऽर्जुन ॥ 
सङ्क यका एकं चेव स त्यागः साचिकौ मतः॥९॥ 

विष्युदशो फलाश्रवणेऽपि कार्यं कर्तव्यमेवेति बुद्धा नियतं नित्यं क्म सङ्ग करव 
त्वाभिनिवेदां फट च त्यक्त्वैव यक्करियतेऽन्तःकरणङद्धिषयेन्तं स त्यागः सात्तिकः 
सत्त्वनिवृत्तो मत आदेयत्वेन मतः शिष्टानाम् । ननु नित्यानां फटमेव नास्ति कथं 
फं लक्तवेत्युक्तम् । उच्यते--अस्मादेव मगवद्रचनातनित्यानां फटमस्तीति गम्यते 
निष्फटस्यानुष्ठानाप्रंमवात् । तथा चाऽऽपर्तम्बः--“ तद्यथाऽऽग्र फटर्थे निमिते 
छायागन्धावनूत्पद्यते एव धर्म चयेमाणमथां अनृत्पद्यन्तं “ इत्यानुषाङ्गक फर 

नित्यानां द्यति । अकरणे प्रत्यवायस्मतिश्च नित्यानां प्रव्यवायपरिहारं फलं दशे 
यति । ध्धर्मेण प्रापमपनुदति } तस्माद्धमं परमं वदन्ति" । "येन केन च यजेतापि वा 

वहोमेनानुपहतमना एव भवति । तदाददैवयाजीं श्रयानातसयानीत्यात्मयानीति ह 
रूयात्सह वा आत्मयाजी यो ददेदं मेजेनाङ्ग पत९ स्कियत इदं मेऽनेनाङ्गमुपधीयते '” 



[अ०१८ो०१०] भ्रीपद्धगवद्रीता । ४६१ 

इत्यादिश्चतेयश्च ज्ञानप्रतिवन्धकपापक्षयरक्षणं ज्ञानयोग्यताह्पपुण्योयत्तिरक्षणं चाऽऽ 
त्मपस्कारं नियानां कर्मणां फं दरोयन्ति । तदमिपतधिं लक्तवा तान्यनष्ठेयानीर्थः। 
यदुक्तं त्यागपतन्याप्शब्दौ घटपटशब्दाविव न मिन्ननातीयार्थो किंतु फलामिपंधिपुवेक- 

मेत्याग एव तयोरथं इति तन्न विस्मतेभ्यम् । तत्र सत्यपि फलमिप मादाद्र 
काय्ङ्धिशमयाद्रा यः कमल्यागः स वि्ेष्याभावक्तो विरिष्टामावस्तामप्तत्वेन रानपरत्वेनं 
च निन्दितः । यस्तु सत्यपि कमेणि फटाभिसंधित्यागः स॒ विरोषणाभावक्ृतो विरे 
छमावः सात्तिकत्वेन स्तूयत इति विरेष्यामावक्रुते विशेषणाभावक्रते च विशिष्टाभाव. 

त्वस्य समानत्वान्न पूवापरविरोधः। उमयामावक्ृतस्तु निगृणत्वा्न चिविधमध्ये 
गणनीय इति चावोचाम । एतैन ^“ यागो हि पुरुषव्याघ्र बिविधः संप्रकीतितः ” इति 

तेज्ञाय कमेत्यागरक्षणे द्वे विषे दशेयित्वा प्रतिन्नाननषूपां कमानष्ठानरक्षणां तृतीयां 
विधां दशेयतो भगवतः प्रकटमकोशमापतितम् | न हि मवति चयो ब्रह्मणा 
मोजयितम्या द्वौ कठकेण्डिन्यो ततीयः क्षिय इति तद्वदिति परास्तम् । तिपममार्म्षि 
विधानां विरिष्टामावरूपेण लागप्तामान्येनेकजातीयतया प्राण््याल्यातत्वात् । तस्माद्ध- 
गवद्कोरालद्धावनमेव महदक शमिति द्रटम्यम् ॥-९ ॥ 

श्री° दी०--पराच्तिकं लागमाह-कायेमिति । कार्यमित्येवं बुध्वा नियतम- 
वरयकतैव्यतया विहितं कम सङ्गं फठं च त्यक्त्वा क्रियत इति यत्तादशस््यागः 
सा्तिको मतः ॥ ९ ॥ 

म० ठी०--साछ्िकस्य लागस्याऽऽदानाय पच्चददधिद्रारेण ज्ञाननिष्ठां फट्माह- 
६ 

न टैष्यकुशरं कम कुशरे नानुषजते ॥ 
6 + 

त्यागा सचसमावि्ट मधावा [इत्रपशयः ॥ १०॥ 
य्त्यागी साच्तिकेन त्यागेन युक्तः पूर्वोक्तेन प्रकरेण कतत्वाभिनिवेरं फलम. 

संधिं च त्यक्त्वाऽन्तःकरणराद्यर्भंविहितकमीनुष्ठाथी स॒ यदा सत्वसमा- 
विष्टः पसेनाऽऽत्मानालमविवेकन्ानहेतुना चित्तगतेनातिरयेन सम्यग्तानप्रतिबन्ध- 
करजस्तमोमदराहित्येनाऽ5 समन्तात्फछव्यमिचारेणाऽऽविष्टो ्याप्तो मवति भगवद्. 
वितनित्यकमीनुष्ठानासापमलापकर्षटक्षणेन ज्ञानोतपत्तियोग्यताखूपपुण्यगुणाघानलक्षणेनं 
च संस्कारेण तेस्कृतमन्तःकरणं यदा मवतील्भः | तदा मेधावी शमदमप्तवेकर्मोपरम- 
गुह्पसदनादिप्तामवायिकाङ्गयुक्तेन मनननिरिध्याप्नारूयफलोपकाय्गयुक्तेन च श्व- 
णार्यवेदान्तवाक्यविचरिण परिनिष्पन्नं वेदान्तमहावाक्यकरणकं निरस्तपतमस्ताप्रामा- 
ण्यारङ्क चिदन्याविषयकमहं ब्रह्मास्मीति बरह्मत्मेकयज्ञानमेव मेषा तया नित्यं 

१ खं, ज, वस्य । 



४६४ परधुमदनसरसतीश्रीधरसामिकृतर्यकाम्यां समेता- [अ०९८श्नो ०११] 

युक्तो मेधावी स्थितप्रज्ञो भवति । तदा छिचपरंशयोऽहं ब्रह्मास्मीतिवि्यारूपया मेधया 
तदविद्यो च्छेदे तत्कार्थसंश्चयविपर्ययशूनयो मवति । तदा च क्षीणकमेत्वान्न दवशकुशं 
कमशोमनं काम्यं निषिद्धं वा कर्म न प्रतिकूखतया मन्यते, कुशले शोभने नित्ये 
कमणि नानुषज्जते न प्रीतिं करोति कतत्वा्यमिमानरहितत्वेन कृतकत्वात् । तथा 
च ध्ुतिः- 

८८ भिद्यते ददयग्रन्थिरिछिचन्ते सकैंशयाः । 
[च र 

क्षीयन्ते चास्य कर्मानि तक्षिन्दष्टे परावरे इति ॥ 

यस्मदिवं ाचिकस्य लाग्य फं तस्मान्महताऽपि प्रयलेन प॒ एवोपादेय 
इत्यथैः ॥ १० ॥ 

भ्री० री०--एवमूतप्ता्तिकत्यागपरिनिष्टितस्य रक्षणमाह--न द्वष्ीति । सख- 
समाविष्टः सतेन संग्यापतः पाचतिकल्याग्यकुशं दुःखावहं शिशिरे प्रातःखानारिकं 
कमे न द्वेष्टि । कुशठे च पुखकरे कमणि निदावे माध्याहलानादौ नानुषजते प्रीतिं 
न करोति । तत्र हेतुः-- मेधावी स्थिखुद्धिः । यत्र प्रपरिभवादि महदपि दुःखं 
स्यते खरगादिसुलं च लन्यते तत्र कियदेतततात्काछिकं सुखं दःखं चेयेवमप॑धान- 
वानित्यथंः । अत एव च्छिन्नः संशयो मिथ्याज्ञानं दैहिकपुखहुःखयोरुपारितप्ापरिनि- 

हीषाटक्षणं यस्य सः ॥ १० ॥ 
म० टी०--तदेवमात्मन्नञानवतः सषैकर्मलागः संमाग्यते करम॑प्रवत्तिहेत्वो राद्ध 

पयोरमावादिल्युक्त, पेप्रयत्तप्य कम॑ल्यागापंमवे हेतुरुच्यते- 
~ = ८ 8 9 

न हि देहमृता शक्यं स्यक्ते कमाण्यशेषतः ॥ 
यस्तु कर्मफरत्यागी स स्यागीयमिधीयते ॥ ११॥ 

मटप्योऽहं ्ाहमणोऽहं गृहस्थोऽहमित्यायमिमानेनावाभितेनः देह कमाविकारहेतु- 

व्णीधरमादिख्पं कतैमोकतृतवाचयाश्रयं स्थूटपृक्षरीरेन्धियपेयातं विमतिं अना्यविधा- 
वाप्तन वशाद्वयवहारयोभ्यतवेन कलिपृतमप्तत्यमपि सत्यतया खमिन्नमपि खाभिन्नतया 
परयन्धारयति पोषयति चेति देहमृदवाधितकर्माधिकारहेतुदेहाभिमानप्तेन विवेकज्ञान- 
शून्येन देहमृता कर्मप्रवृत्तिेतुरागदेषपोष्कल्येन सतते कर्मषु प्रवतैमानेन कर्माण्य 
शेषतो निःशेषेण त्यक्तु हि यस्मान्न शक्यं न शक्यानि सत्यां कारणप्तामस्पयां कार्य- 
त्यागस्याशक्यत्वात् । . त्माद्यस्तवज्ञोऽधिकारी सच्रद्धयथ कर्माणि कुर्वन्नपि 
भगवदनुकम्पया तत्फटत्यागी । ठुरव्दसस्य दुंमत्वच्योतनाथैः । स त्यागीत्यमिधी- 1 

१क.ख.छ, हंसु । न्ष. अ. ^तत्वभो।३ ग. अ. वेति। | 



[अ०१०ो ०१२] भ्रीमद्धगवहीता । ४६५ 

यते गोण्या वृत्त्या स्ुत्यर्थमत्याग्यापि सन् । अशेषकर्मपन्यापतसतु परमा्थदशिनेव देह- 
ख्ृता शक्यते कतैमिति स॒ एव मुख्यया वृत्या त्यामीत्यमिप्रायः ॥ ११ ॥ 

भरी ° दी०--ननर्मूतातकमंफटलागाद्वरं सरवकम्यागस्तथा पति करम॑विक्ेपामावेन 
ज्ञाननिष्ठापरुखं सप्ते तत्राऽऽह-- नेति । देहभृता देहात्मामिमानवता निःशेषेण 
सर्वाणि कमाण व्यक्त न हि शक्यम् । तदुक्त - 

“८ न हि कश्चित््षणमपि जातु तिष्ठलकर्मकृत् ” हइत्या्रिना । 
तस्माद्यप्तु कर्माणि कुर्वन्नेव कर्मफ़रत्यागी प्र एव मुख्यस्त्यागीत्यमिधीयते ॥११॥ 
म० टी०--ननु देहमृतः परमालन्ञानशुन्यस्य कथिणोऽपि कर्मफङामिपंभित्यागि- 

त्वेन गोणतन्याप्निनः परमासमज्ञानवते देहामिमानरहितप्य सवैकर्मत्यागिनो मुर्य्न्या- 
पतिनश्च कः फटे विशेषो यदङामेन गौणत्वमेकस्य यह्ठामेन च मुख्यत्वमन्यस्य, कर्म. 
फट्त्यागितवं तु द्वयोरपि तुल्यमित्यन्यो विरषो वाच्यः । उच्यते-- 

= ¢ क + क + ¢ ® + € 

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च ितिधं कर्मणः फलम् ॥ 
भवययामिनां प्रस्य नतु सन्यापिनां कवित् ॥ १२॥ 

अत्यागिनां कमेफर्त्यागित्वेऽपि कमानुष्ठाधेनामन्तानां गोण्न्यापनिनां परेत्य विवि. 
दिषापर्यन्तपरचखशद्धः प्रागेव मृतानां पूष्॑ृतस्य कर्मणः फलं शरीरग्रहणं मवति मायामयं 
फ़ल्गुतया छयमदशेनं गच्छतीति निरुक्तेः । कमेण इति जात्यभिप्रायमेकवचनमेकस्य 
तिविधफटत्वानुपपततेः । तच्च फं क्मेणच्चितिधत्वात्निविधं पापस्यानिष्टं प्रतिकूखे. 
दनीयं नारकतियेगादिरक्षणे, पृण्यस्ये्टमनुकूखवेदनीयं देवादिक्षणं, मिश्रस्य तु पाप- 
पण्ययुगरस्य मिश्रमिष्टानिषटपयुक्तं मानुष्यलक्षणपित्येवं चरिविधमित्यनुवादो हेयत्वाथैः। 
एवं गोणपरन्याश्िनां शरीरपाताद्ध्वं शरीरान्तरप्रणमावदयकमित्युक्त्वा मुख्यपतन्या- 
पिनां परमातमपताक्षात्करिणाविययातत्कार्यनिवृत्तो विदेहकेवल्यमेवेल्याह-न तु संन्यापतिनां 
कचित्परमातमन्ञानवतां मख्यपन्यातिनां परमहं्परितराजकानां प्रेय कर्मणः फं 

शरीरग्रहणमनिष्टमि्टं मिश्र च कचिदेशे कठे वा न मवत्येवेल्यवधारणाथै्तुशब्दः) 
ञानेनाज्ञानस्योच्छेदे तत्कायोणां करमेणामुच्छन्नत्वात् । तथा च श्तिः-- 

८८ भिद्यते इृदयग्रन्थिख्र्छिधन्ते पवेपरशयाः | 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तसिन्द्टे परावरे ” इति ॥ 

पारमर्षे च सूत्रम्-“ तदधिगम उत्तरपर्वाघयोर ेषतरिनाशौ तद्रयपदेशात् # इति 
परमातमन्ञानाददोषकरमक्षयं॑दशेयति । तेन गोणपतन्यापिनां पुन॑ः संप्र पृख्यघ. 
न्यापिनां तु माक्ष इति फटे विरोष उक्तः । अत्र कश्चिदाह-- 

[+ 

१. घ. इ. ज. नदह्ाति। 
॥। ९ 



४६६ पधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-- [अ ०१८४०१२] 

“ अनाधितः कर्मफ कार्यं कमे करोति यः। 
प्र संन्याप्नी च? 

हृतयादौ कमेफलल्यागिषु संन्यातिरव्दप्रयोगात्कर्मिण एवात्र फटत्यागपाम्यास्सं- 

न्यापिशब्देन गृह्यन्ते । तेषां च पताच्िकानां नित्यकमीनुष्ठनिन निषिदधकर्माननुष्ठनन 
च पापापमवान्नानिष्ठं फं संमवति नापीष्ट काम्याननुषठानात् , इश्वरापणेन फर्घ्य 
त्क्तत्वाच | अत एव मिश्रमपि नेति विविधकमेफलयप्तमवः । अत एवोक्तम्-- 

| ४ मोक्षार्थी न प्रवर्तेत तत्र काम्यनिपिद्धयोः | | 
+ _ भ, ® निलयनैमित्तिके कुर्यास्रलयवायजिहाप्तया "” इति ॥ 

स वक्तम्यः शब्दस्याथैस्य च मयादा न निरधारि मवतेति । तथाहि--“गौणमुस्य- 
योय कार्यप्रययः” इति राच्दम्यादा। यथा “अपावास्यायामपराहं पिण्डपितृयज्ञेन 
चरन्ति" इतत्रामावस्याराव्दः काटे मुख्यः । तत्काोतपन्ने कर्मेणि च गौणः “य एवं 
विद्वानमावास्यायां यजते" इत्यादौ । तत्रामावास्यायामिति कम॑गरहणे पितृयज्ञस्य तद्- 
ङ्त्वा्च फटं कट्पनीयमिति विषेछघवमिति पूतरपक्षितं काल्यायनेन-““अङ्गं वा समभि. 
व्याहारात्? इति । गौणायेस्य मुख्यार्थोपस्थितिपुवेकत्वन्मुस्याथेस्य वचेहाबाधादमावास्या- 
शब्देन काल एव गृह्यते । फटकरपनागौरवं तृत्तरकाछीनं ` ्रमाणकत्त्वदङ्गीकायैमिति 
तिद्धानितितं जेमिनिना-- “पितृयज्ञः स्वकारुत्वादनङ्धं स्यात्"! इति । एवं स्थिते संन्या- 
पिदाब्दस्य सथकमेल्यागिनि मृस्यत्वात्कमिणि च फत्यागपरभ्येन गौणत्वान्युस्या- 
थस्य चेहागाधात्तस्येव सन्यापषिरब्डेन मरहणमिति शब्दमयादया द्धम् । सलयां 
कारणपतामण्व्यां कायोँत्पाद् इति चार्थम्यादा । तथाहि--ईश्चराणेन त्यक्तकमफल- 
स्यापि सच्छदु्य्थं निलयानि कर्माण्यनुतिष्ठतोऽन्तराले मृतस्य प्रागजितेः कर्ममिन्जिविषं 
दारीरग्रहणं केन वायते “यो वा एतदक्षरं गाग्य॑निदित्वाऽस्माह्ोकात्रेति स कृपणः," 
इति श्रुतेः । अन्ततः स्छषयुद्धिफलज्ञानोत्पत्यथ तदधिकारिररीरमपि तस्याऽऽवदय- 
कमेव । अत एव विविद्विषापन्याप्रिनः श्रवणादिकं कुवेतोऽन्तराे मृतस्य योगभ- 

एशब्दवाच्यस्य “शुचीनां श्रीमतां गहे योगश्रष्टोऽभिजाथते" इत्यादिना ज्ञानाधिकारि- 
शरीरप्रा्िरवदयमाविनीति निर्णीतं प्रष्ठ यत्र सवेकर्मत्याभिनोऽप्यन्तस्य शरीरमहण- 
मावदयकं तच क्रं वक्तव्यमन्ञस्य कर्मिण इति । तस्मादन्ञस्यावदयं ररीरम्रहणमि- 
लर्थमयादया सिद्धं पराक्रान्तं चेकभविकपक्षनिर।करणे सूरिभिः । तेस्मायथोक्तं मग- 
वतपूज्यपादमाष्यक्ते व्या्यानमेव ज्यायः । तदयमत्र निप्कषः-अकवभोक्तृपरमा- 
नन्दाद्धितीयप्तलखप्रकाशत्रह्मात्मपराक्षात्कारेण निधिकल्पेन वेदान्तवाक्यजैन्येन विचा- 
रनिधितप्रामाण्येन पवप्रकारप्रामाण्यशङ्काशुन्येन ब्रह्मासन्ञनिनाऽऽत्माज्ञाननिवृतत 
तत्कायकतेत्वायमिमानरदितः परमायेपन्यापर सपैकमेच्छिदाच्छुद्धः केवलः पत्रावरि- 



[०१८ ०१६) श्रीपद्धगवद्रीता । ४६७ 

घाकमारि मेमित्तं पुनः ररीरग्रहणमनुमवति पवभ्रमाणां कारणेनच्छेदेनोच्छेदात् । 
यस्त्ववि' .वान्कतुत्वाद्यमिमानी देहमत्र ॒बरविधो रागाद्िदोषप्राबल्यात्काम्यनिषिद्धा - 
दियथेष्टकमानुष्ठायी मोक्षराख्नानधिकारयेकः । अपरस्तु यः प्राक्करतसुकृतवदरात्किचि 
स्क्षोणरागादिदोषः सवाणि कमणि त्यक्ुमरकतुवन्निषिद्धानि काम्यानि च पारैत्यज्य 
नित्यानि नैमित्तिकानि च कर्माणि फटामिप्ंषिल्यागेन पर्वदुद्यर्भमनुतिष्ठनोणप्तन्याप्ती 
मोक्षशााधिकारी द्वितीयः सः ततो नि्यतैमित्तिककरमानुषठानेनान्तःकरणदाच्या 
समुपजातविविदिषः श्रवणादिना वेदनं मोक्षप्ताधनं संपिपादयिषुः पवौणि कर्माणि 
विधितः पारलज्य ब्रह्मनिष्ठं ग॒रुमुपप्तपंपि विविदिषासंन्यापिसमाख्यस्तीयः । तत्राऽ5- 
स्य संसारित्वं सवेपरपिद्ध द्वितीय्य व्विषटमिलयारिना व्याख्यातं, तृतीयस्य तु 
अयति; श्रद्धयेपित इति प्रश्नमुत्थाप्य निर्णीतं षष्ठे । अन्ञप्य संप्तासिवं धरुव॑कारण- 
सामग्याः भचात् । तत्त कस्यचिञज्ञानाननगणं कस्यचिन्त्ञानानगुणमिप्ति विशेषः । 
विज्ञस्य तु पपतारकारणामागात्छत एव केवस्यमिति द्वौ पदाथ। सूनिताव- 
समञ्श्छफे ॥ १२ ॥ 

भी० दी०--एवंमूतस्य कर्मफर्लयागस्य फटमाह--अनिष्टमिति । अनिष्ट 
नारकित्वम् , इष्टं देवत्वं, मिश्रं मनुष्यत्वम्, एवं त्रिविधं पापस्य पुण्यस्य चोमयमि. 
भरस्य च कर्मणो यत्फडं प्रधिद्धं तत्स्वमत्यागिनां पकामानमेव प्रेत्य परत्र भवति 
तेषां त्िविधकमप्रमवात् । न तु सन्यापतिनां कचिदपि मवति । पन्यापतिशब्देनात्र 
फटत्यागपराम्यात्पकृताः क्मेफटत्यागिनोऽपि गृह्यन्ते । 

4 अनाश्रितः कमेफठं कार्यं कम करोति यः। 
स॒ सेन्याप्ती च योगी च" 

इत्येवमादौ च कर्मफटलयागिषु सेन्यापतिशब्दप्रयोगदशेनात् । तेषां पाल्ति- 
कानां पापापतमवादीश्वराषणेन च पुण्यफटघ्य ल्यक्ततवात्रिविधमापि क्मफठं न मव- 
तीयः ॥ १२॥ | 

म० दी०--तत्राऽऽसन्ञानरहितस्य सप्तारिते हेतुः कर्मलागापर॑मव उक्त; “नहि 
देदश्ता शक्यं लक्तु कमाण्यशोषतः? इति । तत्राज्ञस्य कमल्यागापतमवे को हेतुः कम- 
हेतावधिष्ठानादिपञ्चके तादात्म्यामिमान इतीममर्थं चतुर्भिः चछोकैः प्रपञ्चयति । तत्र 
परथमेनाधिष्ठानादीनि पच्च वेदान्तप्रमाणमूढानि हेयत्वाथ॑मवरयं ज्ञातव्यानीलाह-- 

+पञ्चेमानि महाबाही कारणानि निबोध मे ॥ 
सांस्ये कृतान्ते प्रोक्तानि पिदये सवकमणाम् ॥१३॥ 

१क.ग. च, पृतरैतानि। 



४६८ मरधुसूदनसरखतीश्रीपरसापिकृतदीकाभ्यां समता--[अ०१८घ ०१] 

इमानि वक्ष्यमाणानि पञ्च स्ैकर्मणां सिद्धये निष्पत्तये कारणानि निवेतेकानि हे 
महाबाहो मे मम पररमाप्तस्य सर्ज्ञस्य॑च वचनान्निबोध बोद्ध सावधानो मव । न 
ह्ययम्तदुज्ञोनान्येतान्यनवहितचेतप्ता शक्यन्ते ज्ञातुमिति चेतःसमाधानविधानेन तानि 
सोति । महाबाहुतवेन च पतपुरुष एव शक्तो ज्ञातुमिति सचति स्तूत्यथमेव । 
किमेतान्यप्रमाणकान्येव तव॒ वचनाज्जतेयानि. नेदाह-- सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि 
निरतिदायपरषारथप्ापत्य्थं सर्वानर्थनिवृच्यर्थं॑च ज्ञातव्यानि जीवो ब्रह्म तयेरेक्यं 
तहरोधोपयोगिनश्च श्रवणादयः पदाथौ; स्ंस्यायनते म्युत्पाचयनेऽस्मिन्निति सांस्यं वेदा- 
न्तशाखं तसिनरात्मवस्तुमात्रप्रतिपादके किमथंमनात्ममृतान्यवस्तूनि रोकिद्धानि च 
कर्मकारणानि पञ्च प्रतिपाच्यन्त इत्यतः शाखविशेषणं कृतान्त इति । तमिति करमो 
च्यते तस्यान्तः परिमाप्ित्वन्ञानोतच्या यच तसिन्कृताने शाखे प्रोक्तानि प्रपि- 
दधन्येव छोकेऽनात्मभूतान्येवाऽऽत्मतया मिथ्याज्ञानारोपेण गृहीतान्ात्मतच्न्ञानेन 
बाघिद्धये हेयत्वेनो क्तानि । यदा हयन्यधं एव कमौऽऽत्मन्यवि्ययाऽध्यारोपितमि- 
त्युच्यते तदा शुद्धासज्ञानेन तद्वाधात्कमेणोऽन्तः कृतो भवति । अत॒ आत्मनः कमा. 
सेबन्धप्रतिपादनायानात्ममूतान्येव पञ्च कमेकारणानि वेदान्तशाल्े मायाकसितान्य- 
नूदितानीति नद्वितात्ममात्तात्वयेहानितेषां तदद्गत्वेनवेतरचर प्रतिपादनात् । इहापि 
च स्ैकमान्तत्वं ज्ञानस्य प्रतिपादितं “स कर्मासि पार्थ ज्ञनि परिप्तमाप्यते इति । 
तप्माज्ज्ञानराखस्य कर्मानतत्वमुपपन्नम् ॥ १३६ ॥ 

श्री० दीनन कर्म कुवैतः कमफ कथं न मेदित्याराङ्कय सद्गत्यागिनो 
निरहंकारस्य सतः कर्भफटेन लेपो नास्तीत्युपपादयितुमाह--रपैशचेमानीतिपचभिः । 
सधकर्मणां सिद्धये निष्पत्तय मानि वक्ष्यमाणानि पञ्च कारणानि मे वचनानिबोध 
जानीहि । आत्मनः कतरतवामिमाननिवृत्यथंमवदयमेतानि ज्ञातव्यानीत्येवे तेषां स्तत्य- 
माह--सांख्य इति । सम्यक्स्यायते ज्ञायते परम।त्माऽनेनेति सास्य तचन्ञानं 
तक्षिन्, कतं कमे तस्यानः समाध्िरस्मिननिति कृतान्तस्तस्मिन्वेदान्तपिद्धान्त इत्यर्थः| 
यद्रा तेख्यायन्ते गण्यन्ते त्वानि यसिन्निति पांस्यं, कृतोऽन्तो निर्भयो यस्िन्निति 
कृतान्तं सांस्यदाखमेव तस्षिन्प्रोक्तानि । अतः सम्यश्चिबोधे्यथः ॥ १६ ॥ 

म० दी०--प्रमाणमूढानि कमेकारणानि पृज्चाऽऽत्मनोऽकतृत्वियर्थं॑हेयत्वेन 
ज्ञातव्यानीव्युक्ते कानि तानीलयपेक्षायां तत्खरूपमाह द्वितीयेन-- 

अधिष्ठानः तथा कर्ता करणं च परथमिधम् ॥ 
विविधाश्च प्रथक्चष्टा दवं चेवात्र पञ्चमम् ॥ १९ ॥ 

१क.ख.घ.च.ज.क्ष.न. स्यव्"। २क.ख,.घ्.च.छ.ज. इञ. ° 1३ क. ख, 
ग, घ्, च. छ. ज, पशचैतानी । ४ ख. एतानि । 



[अ०१८्रो०१] भ्रीमद्धगवह्वीता । ४६९ 

दृच्छद्ेषपुखदुःखचतनाचभिन्यक्तेराश्रयोऽधिषठानं शरीरम् । तथा कर्त चथाऽ- 
पिष्ठानमनात्मा मोतिकं मायाकदितं खापरगृहरथादिवत्तथा कतीऽहं करोमीयाच- 
मिमानवाज्ज्ञानराक्तिप्रधानापञ्चीकृतपन्चमहामतकार्योऽहकारोऽन्तःकरणं बद्धि्विज्ञान- 
मिल्यादिप्यायशब्दवाच्यस्तादात्मयाध्यापेनाऽऽत्मनि कतैत्वादिषर्माध्यारोपहेत्रनातमा 
भोतिको मायाकस्ितश्वेति तथाशब्द्राथेः । स्थटदारीरस्य छोकायतिकेरात्मतवेन परै. 
गरहीतस्याप्यन्येः परीक्षकेरनात्मत्वेन निशथयात्तहृष्टानेन ताक्रिकादिमिरात्मत्वेन परे- 
गृहतस्य कतुरप्यनात्मत्वानश्यः मुकर इत्यथः । करणं च श्रा्नादि शब्द 

दयुपन्धि्ताधनम् । चराब्दस्तथेत्यनुकपाथेः । परथगिधं नानाप्रकारं पश्च 
ज्ञनेन्द्ियाणि पञ्च कर्मेद्धियाणि मनो बुद्धिश्चेति द्वादशपंस्यम् । करणे मनो 
बुद्धिश्चेति वृत्तिविरेषौ, वृत्तिमांस्त्वहंकारः कतैव । चिदामापतस् परपतरैवाविशिष्टः । 
विविधा नानाप्रकाराः पश्चा दशधा वा प्रिद्धाः । चशब्दस्तयेत्यनकर्षाथः । पए्रथग- 
सकर्णा चेष्टाः क्रियारूपाः करियाशक्तिप्रषानापश्चीकृतपच्चमहामूतकार्याः करियप्रा- 
धान्येन वायवीयत्वेन व्यपदिर्यमानाः प्राणापानव्यानोदानप्तमाना नागकृमेकृकर्देव 
दत्तधनेजयाए्याश्च तदन्तभता एव । अन्न च सुषूपावन्तःकरणस्य कर्तर्येऽपि प्राण- 
प्यापारदरोनाद्धेदन्यपदेशाच्ान्तःकरणादलन्तमिन्र एष प्राण इति केचित् | क्रियाश- 
क्तिन्ञानराक्तिमदेकमेव जीवत्वोपाविभूतमपञ्चीकृतपञ्चमहामूतकायं क्रियाशक्तिप्राधान्येन 
प्राण इति ज्ञानरक्तिप्राधान्येन चान्तःकरणमिति व्यपदिदयत इत्यमियुक्ताः । “प 
इक्षां चक्रे कसिच्छहमुत्करानत उक्तो मविष्यामि कसिन्वा प्रतिष्ठिते प्रतिष्ठास्या- 
माति म प्राणमघ्नते 2 इति श्रुतावत्करान््याद्युपापित्वं प्राणस्याक्तम् । तथा 

“ धीः खम्रो म॒त्वेमं छोकमतिक्रासति म॒त्यो रूपाणि ध्यायतीव श्छायतीव "' इलया- 
दिश्रतावत्कान्याद्यपाधितवं बद्धेरुक्तम् । खतन्नोपाधिभेदे च नीवमदप्रपङ्गः । तस्मा- 
हुद्धिपाणयोरतगेत्कान्यायु धिव युक्तं मेद्यपरेशश्च शक्तिमेदात्। एषु 
च ज्ञानशक्तिमागख्येऽपि करियाशक्तिमागदशनमेकत्वेऽपि न ॒विरुद्धमनुमवसिद्धत्वात्ः 
दृषटिपष्टिनये स्ल्येऽपि प्राणव्यापारवच्छरीरस्य पुषपोऽयमित्यवरूपेण परैः कलि- 
तत्वाच्च । तस्मादुमयथाऽपि व्यपदेराभेद उपपन्नः । देवं चानुग्राहकदेवताजातम् । 
चराठ्रस्तयत्यनकषणाथंः । अव्र कारणरवगे पञ्चमं पञ्चसरस्याप्रणम् । एवशन्दस्त- 
थाराढ्देन सवध्यमानोऽनात्मत्वभौतिकत्वकलितत्वायवधारणाथः पक्चानामपि । तत्र 

९ ९५ 

रीरस्य कतेकरणक्रियापेष्ठानस्य द्वतता प्रथेवा । “यत्रास्य पुष्य मृतस्या वाग- 

प्येति वातं प्राणश्चक्षरादिदं दिः श्रोतं मनश्चन्द्रं प्रथिवी शरीरम् ” इति श्चुता 

१क.ख.ग.घ.ड,.च.छ,ज.ज.इव। र्ग घ.ङ. च. छ, ज. "लं मनश्चन्द्रं दिशः 

भरोत षर । 



७७ ०षुप्रदनसरसखतीश्रीधरस्वामिदृतरी काभ्यां समेता- [अ ०१८ ° ५५१६] 

वागाचयमिष्ठात्यग्यारिमिः सह शरीराधिषठातृत्वेन एथिवीपाठात् । कतुरहंकारस्याधि- 
छत्री देवता शदः पुराणादिप्रसिद्धः । करणानां चाषिष्ठाव्यो देवताः सुप्रपिद्धाः | 
्रो्रत्वक्चकुरसनघ्ाणानां दिग्वाताकभ्रचेतोदिनः । वाक्पाणिपाद्पायुपस्यानां वही 
देपेन्द्रमित्रप्रनापतयः । मनोवुच्योश्रन्द्रबहस्पती इति । पश्चप्राणानां क्रियाख्याणां 
स्योनातवामदेवाघोरततुर्षेशानाः पुराणधरसिद्धाः । माप्ये देवमारिल्यादि चक्ुराच- 

[ कक 

नुमराहकमिलयपिष्ठानादिदेवतानामप्युपरक्षणम् ॥ १४ ॥ 

भ्री° दी ०-तान्येवाऽऽह--अपिष्ठार्नमिति । अधिष्ठानं शरीरं, कती चिज्ञ- 
दप्न्यिरहंकारः, प्रथग्विधमनेकप्रकारं करणं च्ुःशरोत्रादि, विविधाश्च कायेतः खस 
पतशच प्रथममूताशचष्ठाः प्राणापानादीनां व्यापाराः । अ्रैतेष्वेव दैवं च पञ्चमं कारणं 
चक्षुराचनुग्राहकमादिल्यादि सवैप्ररकोऽन्तयौमी वा ॥ १४ ॥ 

प दी०-खह्पमुक्त्वा तेषां पञ्चानां कमेहेतुत्वमाह तृतीयेन- 

शरीरवाडइमनोमिर्यकमं प्रारभते नरः ॥ 
न # [ ® र भह, क न 

न्यास्यवा र्विपरात वा पञ्चत तस्य हतवः ॥ १५ ॥ 

दारीरं वाचिकं मानसिकं च विधिप्रतिषेधरक्षणं धिविधं कमं॑धर्मरालेषु प्रसि 
द्धम् । अक्षपदेन चोक्तं--“ प्रवृत्तिवागुद्धिशरीरारम्भः ” इति ! बुद्धिमैनः । जतः 
प्राधान्यामिप्रायेणोच्यते क्षरीरेण वाचा मन्ता वा यत्कमम प्रारमते निर्व्तयति नरो 
मनुप्याधिकारित्वच्छाखस्य । कीदशं कर्म म्याय्ये वा शालीयं धर्मं विपरोतं वाऽशान्नी- 
यमधमं यच्च निमिषितचेष्टितादि जीवनहेतुरन्यद्वा विहितप्रतिषिद्धपतमं तत्सर्व पूर्वत. 
धमाधमेयोरेव कार्यमिति न्याय्यविपरीतयोरेवान्त्मूतम् । पञ्चते यथोक्ता अधिष्ठानाद- 
यस्तस्य पर्वस्येव कर्मणो हेतवः कारणानि ॥ १९ ॥ 

श्री ° दी ०--एतेषामेव सवैकमेहेतुत्वमाह--शरीरोति । यथोक्तैः पञ्चभिः प्रर 
म्यमाणं कर्म तरिषयेवान्तमाव्य शरीरवाच्मनोभिस्त्ुक्तं शारीरं वाचिकं मानपरं च 
जिविषं कर्मेति प्रपिद्धेः | शरीरादिमि्ययत्कमं धर्म्यं वाऽधम्यं वा करोति नरस्तस्य 

५४ 

सवस्य कर्मण एते पञ्च हेतवः ॥ १९ ॥ 

० दी ०--दृदानीमेतेषमेव क्मकततवादात्मनो न कतत्वमित्ययिष्ठानादिनिरू- 
पणफटमाह- | 

तमेवं सति. कतारमाप्ानं केवर तु यः ॥ 
पश्ययजृतबुद्धिखान्न स पश्यति दमतिः ॥ १६ ॥ 

१क. ख, इ, च. छ. ज, न्न, ज. कारत्वाः। 



[अ०१८ो०१६] श्रीपद्धगवहरीता । ` ४७१ 

य ८ 0 तत्र कर्मणि प्रागुक्ते पर्ेसिन्, एवं पतति अपिष्ठानादिपन्चहेतफे पति तैिर्त्य- 
शौन आत्मानं सवेनड्प्रपच्चस्य माप्रकं॑पत्तासफूतिरूपं सखप्रकारापरमानन्दमवाध्यं 
केवदमप्ङ्गाराप्तीनमकतारमविकरियमद्वितीयं त॒ एव परमाथेतः । अविद्यया त्वधि- 
छाना) प्रतिनिम्वतमादित्यमिव तोये तद्धाप्रकमनन्यत्वेन परिक्ष्य तोयचलमेनाऽऽ- 
दिलश्चटतीतिवदपिष्ठानादिकर्मणोऽहमेव कर्तेति साक्षिणमपि सन्तं कर्तार करियाश्रयं 
यः पदयत्यवि्यया कर्षयति रज्जुमिव मृजंगं प॒ एवं परयत्नपि न .प्रय- 
त्यात्मानं त्वेन खह्पाज्ञानकृतत्वादध्यापतस्य । पत॒ भान्त्या विपरीतमेव परयति 
न यथातक्छमित्यत्र को दहेतुरत आह--अकृतवुद्धित्वात्, शाखाचार्योपिदे 
शन्यायेरनुपजनितविवेकबुद्धित्वात् । नहि रज्जतत्वपाक्षात्काराभवे मनगभ्रमं 

कश्चन बाधते । एवं शाखाचार्योपदेशन्ययैः परिनिष्ठित ऽहमस्मि पत्यं ज्ञानमनन्त 
मकत्रैमोक्त प्रमानन्दमनवस्थमद्रयं बरहमति साक्षात्कारे ऽनुपजनिते कुतो मिथ्याज्ञानतत्का- 
याधः । एतादश प्ाषात्कारमेव गुहमुपपल्य वेदान्तवाक्य विचारेण कुतो न जनयती- 
त्यत आह -दुमेतिः, दुष्टा विवेकप्रतिवन्धकपपिन मिना मतिचैस्य तः । अतोऽशु- 
दद्धिलानिलयानियवस्ुविवेकारिशन्यत्वेन तचन्नानायोग्यत्वादकतीरमपि कतारं 
केवछमप्यकेवमात्मानमविद्या कल्पयन्ती कमाधिकारी देहमदक्रतबुद्धिः करमकर्वष 
तादात्म्याभिमानात्कमेलयागाप्रम्ः सवेदा जननमरणप्रबन्पेनानिष्टमिष्टं मिश्रं च कमं 
फटमनुभवति । एतेन यस्तार्किको देहादिव्यतिरिक्तमात्मानमेव कतारं केवरं पयति 
सोऽप्यक्तबुद्धिवेन व्याख्यातः । अन्यप््वाह-- आत्मा केव न कती किं त्वधिष्ठा- 
नादिभिः सहतः सन्परमार्थतः कर्तैव, कतोरमात्मानं केवह परयन्दुमतिरिति केवर्दा- 

५ 

व्दप्रयोगादिति । तन्न, परमाथेतः सवेक्रियाग्रन्यस्यासङ्गस्याऽऽत्मनोऽधिष्ठानादिमि 
पहतत्वानुपपत्तेः, नछपूर्यकादिवत्वाविद्यकेन संहतत्वेन कौत्वमापे तादृशमेव, अभि- 
छानादीनामप्याविदयकत्वाचच । केवटराब्दस्त॒ खमावप्निद्धमात्मनोऽपङ्गाद्वितीयदूपत- 

मन॒वदति कतेत्वद् शनो टमेतित्वहतुत्वेनेल्यदाषः | १६ ॥ 

श्री° दीं०- ततः किमत आह--तेनेति । तत्र स्वेस्मिन्कमेणे एते परञ्च हेतव 

इत्येवं सति कैवं निरुपाषिकमपङ्गमात्मानं तु यः कतारं परयति शालाचार्योपदेशा- 
म्यामपसकृतवुद्धितवाहुमेतिरपो सम्यञ्च पयति ॥ १६ ॥ 

प° टी०-- तदेवं चतूभिः छके- 

4 अनिष्टमिष्टं मिश्रं च तरिविधं कमणः फलम् । 
मवत्यलयामिनां प्रलय " 

१ग.छ. ज. "ष्ितौऽहः 1 २ख. छ. ज. सर्वधा) २ख.ग.न. न्तिः । ष्क, ज 
"देशलागेनासं' । 



४७२ पधुयूदनसरस्वतीश्रीषरस्वापिकरतदीकाभ्यां समेता-[अ०१८ो०१५] 

इति चरणत्रयं व्या्यातमिदानीं ८ न तु सन्यापतिनां कचित् * इति तुरीयं चरण- 

मकेन व्याद््ै- - 

यस्य नाहृतं भागं इद्यस्य न रुप्यत ॥ 

हाप प॒ इमष्टक्रातरे हन्ति नं निवध्यतं ॥ १७॥ 
य्य प्रवो क्तविपरीत्य पण्यः कमेमिः क्षपितेषु विवेकविरोधेपापषु निलयानिल्यव 

स्ुविवेकादिपाषनचतष्टयं प्राप्षवतः शाल्लाचायापदेशन्यायजनितकतरेमाक्तस्वप्रकारप- 

रमानन्दाद्वितीयत्रद्यात्मपाक्षात्कारस्याज्ञने प्रकार्य बाधिते न मवत्यहं कर्त्वंरूपो 
भावः प्रत्ययः । यस्य मावः पद्धाबोऽहकृतोऽहमितिम्यपदेशार्हो न, अहंकारवाधेन 
दाद्धखूपमाजपरिरोषादिति वा । अहंकृतोऽहंकारस्य मावस्तत्तादात्म्यं य्य न 
विवेकेन बाधितत्वादिति वा । बापितातुपृत्तादपि एत एव पश्चाषिष्ठानादयो मायया 
मयि सर्वात्मनि कलिता; सवकर्मणा कतरो मया खप्रकारचेतन्येनापतङ्न कितप- 
धेन प्रकार्यमाना अह तुन कती कितु कतुतद्यापाराणां पतक्षिभूतः क्रियाज्ञान- 

शक्तिमदुपापिद्रयनिर्ुक्तः द्धः पवेकायंकारणापबदधः कूटस्थनिलो निद्रयः सवविका- 
रदरन्यः “ असङ्गो ह्ययं पुरुषः,” धताक्षी चेता केवट तिगणश्च)› “अप्राणो ह्यमनाः 
शुभ्रो अक्षरात्परतः परः," “अज अत्मा महानधुवः सरह एको द्रष्टा तः," “अजो 
नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणः" “वनिप्कं निष्कं शान्तं निखघयं निरञ्ञनम्" इत्यादि. 
ध्रतिम्यः, “ अविकार्योऽयमुच्यते, 

धते: क्रियमाणानि गणे; कर्माणि सरव्चः 1 
अहकारप्रिमटत्मा कताऽहमिति मन्यते," ॥ 

“त्वित न परजते," “शरीरस्थोऽपि कोन्तेय न करोति न प्यते " इत्यादि. 
सतिम्यश्च । तप्पाज्राहं कर्तैयेवंपरमाथदष्टेवुद्धिरन्तःकरणं यस्य न दिप्यते नानुशधिनी 
मवति, इदमहमकाषमेतत्फटं मोक्षय इत्यनुपरधानं कतैलववा्ननानिमिततं ठेपोऽनरशयः | 
पत॒ च पुण्ये कमणि हपषटपः | पपे पर्वात्तापहपः | इंटशेन द्विविधेनापि लेपेन वद्धि 

भ युज्यते कतृत्वाभिमानाधात् । तथा च ज्ञानिने प्रकृ श्रुतिः-- “एतमु हैवैते न तरत 
ह्यतः पापमकरवमित्यतः कल्याणमकरवमित्युमे उ हैवैष एते तरति नैनं कताक्ते 
तपतः । तदेतदचाऽम्युक्तम्-- 

एष निलयो महिमा बाह्मणस्य न वधते कर्मणा नो कनीयान् । 
तस्व स्यात्पदवित्तं विदित्वा न दिप्यते कमेणा पापकेन "› इति ॥ 

. पकेनेति पुण्व्यपयुपठक्षणम् । वधते कनीयानिति च पुण्यपापयोः प्रर 
ताषपरितापामिप्रायम् । एवं यस्य नाहकृतो भावो बद्धि्य्॑य न दिप्यते 

१ [+ [१५ प॒ पुष।क्तदुभतिषिदक्षणः पुमति; परमाथदशीं पदयत्यकतारमात्मानं केवह, प 



{अ०१८द्गो ०१५] भ्रीपद्धगवह्मीता । ४७३ 
$ 0 कतृत्वामिमानामावादनिषटादितिविधकमफलमागी न मवतीत्येतावति शाखा्थेऽहकार- 

भावबुद्धिलेपामवे। स्तोतुमाह --हत्वा हिमिताऽपि प उमाछिकान्पर्वीन्धराणिनो न 
हन्ति हननक्रियायाः कत न मवति अकतैखह्पप्क्षात्कारात् । न निबध्यते नापि 
तत्कर्थिणाधमफठेन पेवध्यते | अत्र नाहंकृतो भाव इत्यस्य फं न हन्तीति । वद्धि 
हिप्यत इत्यस्य फं न॒ निबध्यत इति | अनेन च कमटिपपरद्नेऽतिशयमात्रुक्तं 
न तु सवप्राणिहननं:पंमवति । हत्वाऽपीति कुलम्यनुज्ञा बाधितकर्तैवद्या लौकि - 
क्या, न हन्तीति कतृत्वनिषेधः शादखीयया परमार्थेति न विरोधः । श्ाच्लादरौ नायं 
इन्ति न हम्यत इति सवंकमौपेष्पशित्वमात्मनः प्रतिज्ञाय न जायत इत्यादिरेतुवचनेन 
साधयित्वा वेदाविनाशिनमित्यादिना विदुषः सर्वकमीधिकारनिवृत्तिः तेक्ेपेणोक्ता । 
मध्ये च तेन तेन प्रपङ्धेन प्रपासििह शाखर्थैतावच्प्रदशनायोपपहता न हन्ति न निब- 
ध्यत इति । एवं चाविद्याकसितानामधिष्ठानाचनात्मक्ृतानां सर्वेषामपि कर्मेणामात्मवि- 
दयया सरमच्छेरोपपत्तेः परमाथपन्यापिनामनिष्टादि तिविधं कमफ न॒ भवतीत्युपप- 
त्नम् | परमाथ्न्याप्तश्चाकतरीतमपरक्षात्कार एव । जअनक्रादीनामितादशसंन्यापितेऽपि 
चटवत्प्रारन्धरूर्मवश्नाह(पितानुवृत्त्या परपरिकल्यनया वा कर्मदशेनं न विरुद्धं परम- 
हानामीरानां भिक्षाटनादिवत् । अत एव ज्ञानफटमूतो विद्रत्पन्याप्न उच्यते | 

` साधनभतस्तु विविदिषापंन्यापोऽनेवंविधोऽपि ` प्रथममुत्तरके ज्ञानोत्पत्तवेवेविधो 
भवतीति वक्ष्यते ॥ १७ ॥ 

भ्री° दी०--कस्तर्हिं सुमतिर्थस्य कर्मछेपो नास्तीव्युक्तमिल्यपेक्षायामाह-- 
9). षि 

यस्यात । अहमात कृताऽह्ं कतत्यवभृता मावाअमत्राया यस्य नालि | यद्भाऽह- 
० 

[कका कणो 

छृतोऽहंकारस्य भावः स्वभावः कतत्वामिनिवेरो यस्य नासि शरीरादीनमिव कर्मक- 
त्वाहो चनादिलर्थः । अत एव यस्य बुद्धिम छिप्यत इष्टानिषटबुद्या कर्म॑सु न सजे 
स ए्वमृतो देहादिव्यतिरक्तात्मदक्माहीकान्पवानपि प्राणिनो छोकदृष्टया हत्वाऽपि 
विविक्तया खदृष्टया न हन्ति । न च तत्फरेनिवध्यते बन्धं न प्रामरोति । किं पुनः 

सच्चञ्चदधिद्वाराऽपरोकन्ञानेतपतिहेतुमिः करमभि्तप्य वन्धराङ्खत्यथेः । तदुक्तम्- 

^ ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्घं त्यक्तवा करोति यः । 
दिप्यते न प्त प्रपेन " इति ॥ १७ ॥ 

प० ₹ी ० -पर्गमयिष्ठानादिपन्नकस्य केयाहेतुत्वेनाऽऽतपरनः सवेकमापस्रितव- 
क्त संप्रति तमेवार्थं न्नानन्नेयादिप्रकरियारचनया त्ेुण्यमेदव्यारूयया च विवरीतुमु- 

५५, 

पक्रमते- 

१ द्, अ, ग्ेनाति 
६ 9 



४७४ पधमूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिङतरीकाभ्यां समेता-[अ०१८क्ो ०१८ 

नानं जेयं पर्नाता त्रिविधा कृमचोदना ॥ 
करणं कर्म कर्तेति भिविधः कमपंग्रहः ॥ १८ ॥ 

ज्ञानं विषयप्रकाशक्रिया, ज्ञेयं तस्य कर्म, परिज्ञाता तस्याऽऽश्रयो मोक्ताऽन्तःकरणो- 
पाधिपरिकल्ितः, एतेषां त्रयाणां संनिपाते हि हानोपादानादिप्वेकमारम्मः स्यादत 
एतत्रयं सर्वेषां कर्मणां प्रवतैकं तदेतदाह --भरिविधा कपचोदनेति । चोदनेति प्रवतक- 
मुच्यते । चोदनेति क्रियायाः प्रवतेकं वचनमाहुरिति शाबर । “चोदना चोपदे्श्च विधि 
ेका्थवाचिनः,'? इति माहे च वचने क्रियाप्रवतेकवचनत्वं ययपि चोदनापद शक्यतया 
प्रतीयते तथाऽपि वचनत्वं विहाय प्रवतेकमात्रमिह् रक्ष्यते ज्ञानादिषु वचनत्वाभावात्। 
एवं च प्रेरणीयत्वं प्रेरकत्वं चानात्मन एव नाऽऽत्मन इत्यभिप्रायः । तथा करणं 
साधकतमं बाह्यं श्रोतायन्तस्थं बृद्धयादि । कमं कतुरीप्पिततमं क्रियया म्याप्यमान- 
मुःपा्यमाप्यं विकार्यं पस्कार्यं च । कतौ च, इतरकारकाप्रयोज्यत्वे प्रति परकटका- 
रकाणां प्रयोक्ता क्रियाया निर्वतकशिदचिद्न्यिरूप इति तरिविषश्चिप्रकारः, कर्म 
संगृह्यते समवैलतरेति कर्मपम्रहः कर्माश्चयः । चकारा्थादितिरब्दात्सप्रदानमपादान- 
मधिकरणं च रारि्यान्तमतम् । एवं कारकषट्रमेव तिषधं क्रियाया आश्रयो नतु 
कृटष्य आलेे्य्थः । कर्प्रेरकस्य कर्माश्रयस्य च कार कड्पतवात्रेगुण्यात्मकत्वाचाका- 
रकसमावो गुणातीतन्वाऽऽत्मा सवेकमोस्पज्ञील्मिप्रायः । अथवा ज्ञानं प्ररणा्पं 
रिडादिकब्दजन्यं, ज्ञेयं तस्य ज्ञान्य विषयत्वेन टिडाद्विशव्दस्वह्पं प्रेरकं, परि 
ज्ञाता तस्य ज्ञानस्याऽऽश्रयः प्रणीयः, इत्येवं तरिविधा कमेचोदना कर्म॑करियापर- 
षव्यापाररूपाऽऽ्था भावना, तद्विषया चोदना प्रेरणा विधिरूपा शाब्दी भावनेलयर्थः । 
तथा करणं पेतिकतैम्यताकं साधन धात्वर्थः, कर्म॑माव्ये स्वर्गादिफलं, कता फल- 
कामनावान्पुरुषः क्रियाया नि्ैतेक इत्येवं चिविधः कर्मग्रहः कर्मणः पुग्यापारख- 
पस्याथभावनायाः सग्रहः पक्षपः ] तदेवमथमावनारूपपप्र(स्म)यतनस्य विधेयस्यामावा- 

भावनाष्पां विधिने शद्धमात्मानं गोचरयति कारकाश्रयतवद्वििविधेययोः | 

तदुक्तं-“नगुण्यविषया वेदा निच्ैगुण्यो मवाजुनः' इति । कारकाणां च त्रेगुण्यरूपत्वमन- 
न्तरमेव व्यास्यास्यत इलयमिप्रायः । अत्र प्रपङ्गाद्िधिश्चिन्टते, प्रवृत्तिहेतुत्वेन प्रेरणा 

तावत्पवंीकान॒मवसिद्धा । राज्ञा प्रेरितो बेन प्रेरितो बराह्मणेन प्रेरितोऽहमिति हि 
प्रवतेमाना वक्तारो मवन्ति। सा च प्रवतना प्रवतैकरानादिनिष्ठा 1 तत्रोछरृष्टस्य 
निक्ष परति प्रवतेनाऽऽज्ञ प्रेषणेति चोच्यते । निकृष्टस्योत्कृष्टं प्रति प्रवषैना याच्जाऽ- 
धयेषणेतिं चोच्यते ।* समस्य स्मे प्रत्युत्कषनिकपौदापीन्येन प्रवपीनाऽनु्ञाऽनम- 
तिरेति चोच्यते । ते चाऽऽज्ञादयो ज्ञानविशेष इच्छाविरोषा वा चेतनधमां एव 

१ ञ्च, 'कृज्ञानादेरनात्मजन्यस्वं स्पष्टमेव । अ । 



[०१८०१५८] श्रीमद्धगवद्रीता । ०७५ 

रोके प्रिद्धाः । वेदे तु विधिनाऽहं प्रेरितः करोमीति व्यवहरतारो भवन्ति । तत्र 
स्वयमचेतनत्वादपौरूपेयत्वाच्च वैदिकप्य विपे चेतनधर्मेणाऽऽत्तादिना प्रेरकता 
संभवति। अतः स्वघर्मेणेव साऽभ्युपगन्तम्या गलन्तराक्तमवात् । सर एव च धरमश्चोदना 
प्रवतैना प्रेरणा विधिरूपदेशः शब्दभावनेति चोच्यते । तत्र केचिदटौकिकमेव शाब्द- 
ग्यापारं कल्पयन्ति । अन्ये तु छपतेनेवोपपत्तौ नाटोकिककस्पनां सहन्ते । प्रव्तैना हि 
प्रवृत्तिहेतुरन्यापारः । विधिराव्दस्य चाऽऽस्यातत्वेन दशल्कारपाधारणेनोपाधिना 
पुरुषप्रृत्तिरूपाथेभावनां प्रति वाचकत्वं तञ्ज्ञानहेतुत्वमिति यावत् । प्ता च ज्ञतेवा- 
नुष्ठातुं शक्यत इति तद्धीहेतोरपि शब्दस्य तद्धेतुत्वं परम्परया भवयेव । तत्र विधि. 
शाब्दस्य पुरुषप्रवृत्तिरूपमावनाज्ञानहेतुभ्याप॑रसतद्वाचकरक्तिमत्तया विधिशब्दज्ञानम् । 
स॒ एव च तस्य प्रवृ्तिरेतुम्यौपार इति प्रवतनाभिषानीयकं ठमते ज्ञानद्वरेणैव शाब्द 
प्वृत्तिननकत्वात्, ज्ञानजनकम्यापारातिरिक्तम्यापारकल्पने मानामावात् । ज्ञाननन- 
कश्च व्यापारस्तस्य स्वन्नानं रक्तिन्ञानं रक्तिविरिष्टस्वन्ञानं च + तत्राऽऽद्ययोरन्यत- 
रस्य शब्दभावना तृतीयस्य त॒ तन्न करणत्वमिति विवेकः । एवं स्थिते निष्कैः, 
विधिना स्वन्ञाने जन्यते प्रव्तनात्वेनामिधीयतेऽपीति विधिज्ञानमेव शाब्दमावना । तस्यां 
च पुरुपप्रवृतिरूपाऽथेमावंनेव माव्यतयाऽन्वेति । करणतया च प्रवृत्तिवाचकराक्ति- 
मद्विधिज्ञानमेव । मावनापराध्यस्यापिं फलावच्छिन्नां भावनां प्रति करणत्वं फडकरण- 
त्वादेव यागस्येव खगैमावनां प्रति न विरुष्यते । तथा च पुरुषः -खप्रवृतति मावयेत् । 
केनेल्यपे्षायां पुरुषप्रवृत्तिवाचकशक्तिमत्तया ज्ञातेन विधिराब्देनेति करणांरपूरणम् । 
कथमिलयाकाङ्क्षायामर्थवदिः स्तुत्वेतीतिकतेव्यतांशपूरणम् । हयं गौः क्र्येति रोक्रिकि 
विधो बहुक्षीरा जीवद्भल्ता छयपल्या सरमांपमीनेल्यादिखोकिकार्थवादवत् । नन्वास्यातत्वेन 
विधिराब्दादुपस्यिता पुरुषप्वृत्तिमीव्यतयाऽन्वेतु । करणे तु कथमनुपस्थितमन्वेति ` । 
उच्यते--विधिशब्दस्तावच्छरूवणिनोपस्थापितस्तस्य पुरुषप्रवृत्तिवाचकशक्तिरपि स्मरणे- 
नोपस्थापिता । तदुमयवेशिष्ठचं ता्षठा ज्ञातता च मनपेति वाचकशक्तिमत्तया ज्ञातो 
विधिशब्द उपस्थित एव । अनेन यच्छक्नुयात्तद्धावयेदिति प्रतिशब्दं खाध्यायविधि- 
तात्पयौच्छब्दातिरिक्तेनोपस्थितमपि शाब्दबोषे . माप्त एव । यथा ज्योतिष्टोमादि 

[9 [क्क #१ नामेयं यथा वा ठिङ्गविनियोज्यो मच्रः । तदुक्तमाचार्थेरद्धिदधिकरणे--“अनुपस्थि- 
¢ 

तावेशेषणा विरेष्टबुद्धिने वते न त्वनामेहंतवेशषणाः ईते | एवमथवादानामुपास्यतिः 
श्रोत्रेण प्रारस्यस्य तु तैरेव रक्षणया तदुमयनिषज्ञाततायस्तु मनेत्यथवादैः प्रशसत- 
त्वेन ज्ञतवेवीतिकतैव्यतांशान्वयोऽप्युपपन्न एव । ननु किं प्रास्तं, न तावत्फरपरा- 
धनत्वं, तस्य यागेन मावयेत्खगमित्यथैमावनान्वयव्दरोन विधिवाक्यदिव छन्धत्वात् । 

१ +. १ क. ग, पारः पुरषग्रहत्तिवाचकस्त" । २क.ग. ड. ज. ज, रिष्टेवु। 3 ज, ज्ञातेतीं। 
ष 
ष 



[अ ०१८्ो०१८] श्रीपद्धगवद्धीता । ‰७७ 

च तज्ज्ञानप्रामाण्यापेक्षया वेदप्रामाण्ये निरक्षत्वेन स्थितं खतः प्रामाण्यं मघं स्यात्। 
ुद्धवाक्येऽपि प्रामाण्यप्रप्ङ्ाज्च । ईशवरवचनत्वे समानेऽपि बुद्धवाक्यं न प्रमाणं 
वेदवाक्यं तु प्रमाणमिति सुमगाभिश्षुकन्यायप्रपङ्गः । महाजनानामुमयपिद्धत्वामविन 
तत्परिग्रहापरिग्रहाम्यामपि विशेषानुपपत्तेः । ईश्ररप्रेरणाया टोक्वेदपाधारणत्वेन 
टोकेऽपि राजादीनां प्रेरत्वं न स्यत् । इश्रप्रणायां स्थितायामेव रानादिरप्य- 
साधारणतया प्रेरक इति चेत् । हन्त प्रा तिष्ठतु न वा फ वििहाप्यप्ताधारणः प्रेरको 
वेद एव राजादिस्थानीय इल्यागतं मर्गे । इश्वरप्रणायाः प्ाधारणाया अप्राधारण- 
प्ररणापरहकारेणेव प्रवर्तकत्वात् । िंचेशसररणायां सर्वोऽपि विहितं कुयदिव न तु 
कश्चिदपि ट्ड्घयेत्, निषिद्धेऽपि चेश्वरपेरणाऽस््येव । अन्यथा न कोऽपि तत्र प्रव्तै- 
तेति तदपि विहितं स्यात् । तथा चोक्तम्-- 

“ अज्ञो जन्तुरनीशोऽयमात्मनः सुखदुःखयोः । 
इश्वरपरेरितो गच्छेत्स्वगं वा श्वभ्रमेव वा” इति ॥ 

तस्पाद्रानादिरिव वेदोऽपि खप्रवतैनां ज्ञापयनिच्छोपहारमखेन प्रवीयतीति सिद्ध 
रोक्वेदयोरेकषप्यम् । पूवैमीमांपकानां खतन्नो वेदो बरह्मीमांप्कानां तु ब्रह्मविवतै- 
स्तत्परतन्नरो वेद इति यद्यपि विशेषस्तथाऽपि श्वपिततुस्यत्वेन वेदस्यापौरुषेयत्वमुमये- 
पामपि समानम् | अत्र च परवृत्यनु्ूलव्यापारतवं प्रकोनात्वै सण्डोऽलण्डो गेषा- 
धिस्तस्मिनिविधिपदशक्येऽपि तदाश्रयविङेषोपस्थितिगैवादितुस्यैव । अनुकृव्यापारतव 
वा शक्यं प्रवृत्यंशस्त्वार्यातत्वेन शाक्यन्तररम्य एव । दण्डील्यत्र संबन्धिनि मतु- 
वरं प्रकृलभैदण्डांशवत् । फटप्ताधनतानोध एव प्रेरणा तामेव कुवेन्परेरको विधिरतः 
फटपताधनतेव प्रेणातेन विधिषद शक्येति मण्डनाचार्याः । फटपाधनता चार्थमावना- 

 न्वयर्ये्ुक्त प्राक् । इममेव च पक्ष पा्थ्ारधिप्रभृतयः पण्डिताः प्रतिपन्नाः । 
 जओपनिषदानामपि केषांचिदिष्टप्राधनतावादोऽनेनैव मतेनोपपादनीयः । इष्टपाधनतवं 
-खरूपेणेव ठिङादिपदशक्यं न प्ररणाल्वेनेति ताक्षिकाः, तन्न, गौरवादन्यलभ्यत्वादन्व- 
यायोग्यत्वाचच । इच्छाविषयप्ताधनत्वपिक्षया प्रवतैनात्वमतिटधु इच्छातद्विषययोरप्रे. 
दात् । इच्छन्ञानस्यापि प्रवृतिन्नानवत्धक्रततहतुत्वापातात् , वस्तुगत्या य॒इच्छावि- 
षयस्ततप्ताधनमिति शाब्देन प्रतिपादयितुमक्यत्वात् । प्राधनत्वमाच्रस्येव शक्यत्वे च 
तेनैव प्रत्ययेनोप्यापितया प्रवृस्या सरह शरुत्या तदन्वयप्तमवे पदान्तरोपस्यापित्खर्गेण 
सह वक्येन तदन्वयाप्तमवावतनात्व एव पयैवसानं श्रुत्या वाक्यस्य बाधात् । प्रलय 
यश्रुतेः पदुशरुतितोऽपि बटीयस्त्वेन पशुना यजेतेत्यत्र प्रकृत्र्थं॑परुं विहाय प्रल्या- 
न करणेन संैवेकत्वस्यान्वयादेकं करणं पडुरिति वचनभ्यक्त्या कलद्घत्वमकत्वस्य 

१ग्. ड. ज, 'सद्कश । ई । २ ग. "तिने गवा । 



४७८ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्ामिकृतदीकाभ्यां समेता- [अ०१<ो०१५] 

स्थितं किमु वक्तम्यं पदान्तरपमभिभ्याहाररूपाद्राक्याह.हीयस्त्वमिति । वाक्यार्थान्वय- 
छम्यत्वाचच नेष्टप्ताधनत्वे पदार्थः । तथा हि प्रवतेनाकर्ममूता पुरुषप्रवृत्तिरूपाऽ्थमावनां 
किं केन कथमित्यश्रयवती विधिन।ऽऽरम्बत्वेन प्रतिपायत इत्युक्तं प्राक् । अपुरुषा- 
थकर्मिकायां च तस्यां प्रवतैनानुपपत्तेरेकपदोपस्थापितमप्यपुस्वार्थं॑ धात्वर्थ विहाय 
मिचचपदोपात्तमन्यविन्ञेषणमपि कमिपदबन्धेन सराध्यतान्वययोम्यं स्वगमेव पुरुषार्थं 
सामा्यतया$ऽद्बर । इच्छाविषयस्येव कृतिविषयत्वनियमात् । खर्म कामयते खर्ग- 

काम इति कर्मणि द्वितीयाया अन्तभूतत्वात् , यजतेरकमैकव्वेन खमित्युक्तेऽनन्वयाच) 
जत एव यच्च कमिपदं न श्रूयते तन्नापि तत्करप्यते । यथा “प्रतितिष्ठन्ि इ वाय 

एता राच्रीरूपयन्ति, इत्यादौ प्रतिष्ठाकामा राच्निप्चमुपेयुरित्यारि । एवं च छब्धमाव्यायां 
तस्यां समानपदोपस्यापितो धात्वथं एव करणतयाऽन्वेति मान्यांस्य कमिविषयेणा- 
वरुद्धतातसुव्विभक्तियोग्ये धात्व्थनामघेये ज्योतिष्टोमादौ तृतीयाश्रवणात् । यतापि 
नामधेये द्वितीया श्रयते तत्रापि व्यययानुशाप्ननेन तृतीयाकस्पनात् । तदुक्तं महा- 
माप्यकौरश्निहोतरं जुहोतीति तृतीयार्थ द्वितीयेति । अत एव तैः प्रङ्ृतिप्रलयौं प्रल- 
यार्थं पह ब्रूतस्तयोः प्रत्ययार्थः प्राधान्येन प्र्ृलयर्थो गुणत्वेनेति प्रलथी्थेमावनां परति 
धात्वर्थस्य गुणत्वेन करणत्वमुक्तम् । आख्यातं क्रियाप्रधानमिति वदद्धिनिरक्तकारैर- 
प्येतदेवोक्तम् । भावाथौधिकररणे च तथेव स्थितम् । तेन सवत्र प्रययारथं प्रति षात्व- 

4 

स्य करणत्वनैवान्वयनियमः । अत एवे गुणविशिष्टषात्वथविधौ घात्वथानुवादेन केव- 
टगुणविपौ च मत्वर्थर्क्षणा विधेरिप्रकृष्टविषयत्वं च । यथा सोमेन यजेतेति विशिष्ट- 
विधो सोमवता यागेनेति दधा जहोतीति गुणविधौ इधिमता होमेनेति । नामधेयान्वये 
तु सामानाधिकरण्योपपततेर्धात्व्थमात्रविधानाच न मत्वर्थलक्षणा न वा व्रिधिविप्रकर्ैः । 
तदेव ज्योतिष्टोमेन यजेत स्वगेकाम इत्यत्राऽऽख्यातार्थो मावयेदिति किमित्याकाङ्- 
क्षायां कमिविषयं खगैमिति विधिशरुतेबडीयस्त्वादाकाङ्क्ाया उत्कटत्वाच्च । तथाच 
स्थितं षष्ठा । ततः केनेत्यपेक्षिते यागेनेति तृतीयान्तपदप्तमानायिकृरणत्वात्करणतवे- 
नेवान्वयनियमाच | किनान्नेत्येक्षिते च्येतिष्टोमेनेति तन्नामनेदयर्थैः । शब्दादनुपस्थि- 
तोऽपि ज्योतिष्टामरब्दो माप्त एव शाब्द बोधे श्रवगेनोपस्थापितस्तात्प्थवशात्। नाम- 
धेयान्वये च न विभक्तयो द्वारं ननिवा्धीन्वय इव । तेन मत्वदक्षणामन्तरेभैव ज्योति- 
छो मराग्दवतेत्यन्वयलाभः। तथाच कविप्रयोगः-'पहिमाख्यो नाम नगाधिराजः" इति । 
दिमाछ्यनामवानिलथेः । एवमिह “्रभिन्नकमछोदरे मधूनि मधुकरः पिबति” इत्यादा- 
वनगृहीतसंगतिकेकपदवति वृक्ये मधुकरदिपदं खरूपेणेव भाप्तते नामधेयवन्नाथैपूपस्था- 

१ ग. घ. 'नाऽरत्वे । ड. छ. ज. ना तच्छेन । ज्ञ. नाऽङभ्यल्ेः । २ क, ज. श्मम्यमि 

३क. ख. घ. च. छ. ज, यायं भाः।४ग्, उ, छ्, (पिततात्तात्प । 

४ 

कै 
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पयति प्रागगृहीतप्तमतिकत्वात्। अत एव मधुकरशव्दवाच्य इत्यपि ठक्षणया नान्वय 
दाकंयज्ञानपुवेकत्वाह््ष्यन्ञान्य। खषूपतस्त् शाब्दे माति वाच्यवाचकपबन्धः पश्वात्क- 
रप्यते संपरग॑निवाहायेति । तदयं वाक्याथैः-- न्योतिष्टोमनास्ना यागेन खरगृपिषठं मावये. 
दिति । कथमित्यपेक्िते श्रतिरिङ्वाकयप्रकरणप्थानपमास्यामिः पामवायिकाराहुपका- 
रकाङ्घमामपूृत्यंति विकृतौ प्रकृतिवरित्यपवबन्धेन नित्ये यथाङ्ञक्तीत्युपवन्धेन मस्या- 
रामे प्रतिनिधायापीति यावद्यायहस्यं ततपूरणम् । एवं च यागस्य खगावच्छि्नमा- 
वनाकरणत्वेन स्वगेकरणत्वे करणत्वेन च साक्षातकरतृम्यापारविषयत्वख्पं कृतिपाध्यत्वं 
श्ुत्यथोभ्यां स्यतं इति तदुभयमपि न छिडदिपदवाच्यमप्रापते शाश्चमथवदिति 
न्यायात् । अनन्वयाच, इष्टसाधनमिति समाप गुणमतमिष्टपद्ं स्वगेकाम इतिप्तमापर 
न्तरगुणमूतेन स्वगेपदेन कथमन्वियादिषटस्वगै प्ाधनमिति। नहि राजपुरुषो वीरपुत् इत्यत्र 
वीरपदराजपदयोरन्वयोऽस्ि पदाथः पदार्भेनान्ेति नतु परारथैकदेशचेनेति न्यायात् । करण- 
विभक््यन्तज्याकिष्टोमादिनासपेयानन्वयप्रप्ञादिदो षाशाभि नक्ष द्रष्टव्याः । एतेनेष्ट्ा- 
धनत्वमनिष्टाप्ताधनत्वं कृतिपताध्यत्वमिति चरयमपि विध्यथं इल्यपास्तम् । अतिगोरवा- 
द्थैवादानां ्षेथा वेय््यापत्तेश्च । अत एव कृतिपाध्यत्वमात्न विष्यं इत्यपि न 
मावनाकरणत्वेनाथलभ्यत्वादिव्युक्तः । अशोकरिको नियोगप्त्वोकिकत्वादेव न विध्यर्थः। 
पराक्रान्ते चात्र सूरिभिः । तप्मादनन्यरम्या द्षुमृता च प्ररणेव किडिदिपद्- 
वाच्येति स्थितम् । प्रवतैकं तु. ज्ञानं वाक्याथमर्यादाङस्यमन्यदेव सर्वेषामापे वादि. 

नम् । आस्याता्थं एव च विशेप्यतया माप्तते न धाव्र्थो न नामार्थः खगंकामो 
वेति चोक्तप्रायमेव । तेन च यागानुकूक्घतिमान्खगेकाम इति तार्किकमतं पुरुषवरिशे- 
ष्यकवाक्याधन्ञानमपा्तम् । 

संक्षेपण मतं माद्धमिदमत्रोपपारितम् । 

ध यद्रक्तम्यमिहान्यत्तदनुप्ंपेयमाकरात् ॥ १८ ॥ 
[8 [क [+> =+ + © अ 

श्री० दी०- हत्वाऽपि न हन्ति न निवध्यत इ्येतदेवोपपादयितुं कम॑चाद- 
¢ 0 ^ + ५ [ > [चे ब क क 

नायाः कर्माश्चयस्य च कर्मेफटादीनां च बरिगणात्मकल्रानिगृंणस्याऽऽत्मन्तस्परबन्धो 
५ 

नास्तीलयामेप्रायण कमेचादरना कमाश्रय चाऽऽह- ज्ञानमिति । ज्ञानामषप्रपिनमत- 

[दति वधिः । ज्ञयापटप्ताषन करम । पारत्तातवमूतन्ञानाश्रयः । एव [चक्धा कमचः 

दना चोचते प्रवलेतेऽनयेति चोदना । ज्ञानारितितयं कमप्वृत्तिहेतुरित्यथः । यद्रा 
भ च र्ध 

चोदनेति विधिरूच्यते | तदक्तं मदैः--““ चोदना चोपदेरश्च विधिश्वैकाथवाचिनः ” 

इति । ततश्ायमथः-- उक्तलक्षणं त्रिगुगास्मक ज्ञानादित्रयमवलम्ब्य केमविधिः प्रव 

तेत इति । तद्क्तम्-तरगुण्यावेषया वेदा इति । तथाच करण पाधकतम, कम च 
९. ¶ 

कतुरीप्तततम) कत क्रयानवतैकः । कमं सगृह्यतऽस्मान्नति कमंप्तमरहुः करणाड् 
# 
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त्रिविधं कारकं क्रियाश्रय इत्यर्थः । संप्रदानादिकारकतयं तु परम्परया क्रियानिवेतै- 
कमेव केवलं नतु साक्षात्कियाया आश्रयः । अतः करणादिचितयमेव क्रियाश्रय 
इत्युक्तम् ॥ १८ ॥ 

प० दी०-ह्दानीं ज्ञानज्ञेयज्ञातृरूपस्य करणकमैक्र्पस्य च त्रिकद्धयस्य 
त्रिगुणात्मकत्वं वक्तव्यमिति तदुमयं संक्षिप्य त्रिगुणात्मकं प्रतिजानीते- 

+ ज £ ~ श्ट, क 

ज्ञान केम च केता च तिधव गणभदतः ॥ 
क, र * न (पे 

प्राच्यते ग्रणप्तख्याने यथावच्छृणु तान्यापं ॥ १९ ॥ 
ज्ञान प्राण्याख्यातम् । ज्ञेयमप्यत्रैवान्तरभतं ज्ञानोपाधिकत्वाजज्ञेयत्वस्य । कर्म 

क्रिया त्रिविधः कर्मंरह इत्यघोक्ता । चकारात्करणकर्मकारकयोरतरैवान्तमौवः क्रियो- 
पाथिकत्वात्कारकत्वस्य । कतौ क्रियाया निर्वतैकः । चकाराज्ज्ञाता च कवः करियोप- 
पिकतवेऽपि प्रथक्त्रगुण्यकथनं कुताक्भिकश्रमकलिपतात्मत्वनिवारणाथेम् । ते हि करतै- 
वाऽऽत्मेति मन्यन्ते । गुणाः सत्वरजस्तमांसि सम्यक्षायैमेद्रेन स्यायन्ते प्रतिषचन्तेऽ- 
स्मिननिति गुणप््॑यानं कापि तकिन्, ज्ञानं क्रिया च कतौ च गुणमेदतः सत्वरन- 
स्तमोमेदेन त्रिधैव प्रोच्यते । एवकारो विषान्तरनिवारणाथः । यद्यपि कापि शाल्ं 
परमाथेत्र्येकत्वविषये न प्रमाणं तथाऽप्यपरमार्थगुणगौणमेद निरूपणे म्यावहारिकं 
प्रामाण्यं मजत इति वक्ष्यमाणाभ्तत्यर्थ गणप्त्याने प्रोच्यत इत्युक्तम् । तच्रान्तरेऽपिं 
प्रिद्धमिदं न केवटमस्िन्नेव तन्न इति स्तुतिः । यथावद्यथाराच्वं शुणु श्रोतुं साव- 
धानो मव तानि ज्ञानादीनि । अपिशब्दात्तद्धेदजातानि च गुणमेदक्रतानि । अत्र चैव. 
मपोनसकत्य द्रष्टम्यं चतुरदतेऽध्याये ततर सत्तं निमेख्तवादिलयारिना गुणानां बन्धहेतु- 
त्वप्रकारो निरूपितो गुणातीतस्य जीवन्मुक्तत्वनिरूपणाय । सप्तदशे पुनयजन्ते पराच्चिका 
देवानिद्यादिना युणङ्कततरिविधसमावनिरूपणेनाऽऽपुरं रजस्तमःसखमावं पारेत्यज्य 
सा्तिकाहारादिमेवया दैवः साचिकः खमावः संपाद्नीय इत्युक्तम् । इह तु 
सखमावतों गुणातीतस्याऽऽत्मनः क्रियाकारकफरपबन्धो नास्तीति दशेयितुं तेषां 
सर्वषां त्रिगुणात्मकत्वमेव न रूपान्तरमस्ति येनाऽऽत्मपतबन्धिता स्यारित्युच्यत इति 
विरेषः ॥ १९ ॥ 

श्री ° दी०--ततः किमत आह-- ज्ञानमिति । गुणाः सम्यक्रायमेदेन ख्यायन्ते 
प्रतिपायन्तेऽस्ििति गुणक्तस्यानं सांस्यज्ञाख्ं तसि , ज्ञानं क्म च क्रिया कती च 
रत्येकं पत्वादिगुणमेदेन श्रिधेवोच्यते । तान्यपि ज्ञानादीनि वक्ष्यमाणानि यथाव 
च्छु । त्रिधेवेत्येवकारो गुणत्रयोपायिन्यतिरेकेणाऽऽत्मनः खत्करमादिप्रतिषेधार्थः । 

१ कृ, ` ४2९ 
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चतुदरोऽध्याये तश्र पसं निर्खत्वारियादिना गुणानां बन्धकत्वप्रकारो निरूपितः | 
सप्तदश्ञेऽध्याये यजनते पा्तिका देवानित्यादिना गुणक्रततरिविधखमावनिरूपणेन रजसत. 
मःखमावं पररत्यज्य साल्तिकाहारादिपैवया पातिकः खमावः संपाद्नीय इत्युक्तम् । 
इह तु क्रियाकारकफलादीनामात्मपतबन्धो नास्तीति दर्शयितुं सरवैषां तरिगुणात्मकत्वमु- 
च्यत इति विद्ेषो ज्ञातन्यः ॥ १९. ॥ 

म० दी०--एवं ज्ञानस्य कर्मणः कर्तुश्च प्रत्येकं त्रैविध्ये ज्ञातभ्यत्वेन प्रतिज्ञाते प्रथमं 
्ञानत्रेविध्यं निरूपयति त्रिभिः शोकैः । तचद्वितवादिनां सतालिकं ज्ञानमाह-- 

=> कि, 9 

सवमतेष येनैकं भावमव्ययमीक्षते ॥ 
अविभक्तं विभक्तेष तञ्ज्ञानं विदि साकम् ॥ २०॥ 

सर्वषु मृतेषु अन्याकृतहिरण्यगभविराटूप्ञेषु ब जसृक्ष्मस्थुषरूपेषु पमष्टिव्यष्यात्म- 
केषु, सर्वैष्वित्यनेनेव निवोहे मृतेष्वित्यनेन मृवनधर्मकत्वमुच्यते । तेनोतपत्तिविनाश. 
दीटेषु दरयवर्गेषु, विभक्तेषु परस्परम्यावृत्तेषु नानारपेषु अष्ययमुत्पत्तिविनाशादिप- 
विक्रियाशुन्यमहद्यमविमक्तमव्यावृत्तं सर्वत्रानुस्यूतमधिष्ठानतया बाधावधितया चैकम- 
दवितीयं मावं परमा्थपत्ताखूपं खप्रकाशानन्दमात्मानं येनान्तःकरणपरिणामभेदेन वेदा- 
न्तवाक्यविचारपरिनिष्यन्ननेक्षते साक्षात्करोति तनिमिथ्याप्रपन्चवाषकमदधैतातमद शनं सा- 
च्िकं सवप्तसारच्छित्तिकारणं ज्ञानं विद्धि । द्वैतदशनं तु राजप तामसं च संप्र 
कारणं न साक्तिकमिस्यमिप्रायः ॥ २० ॥ 

भ्री० टी०-तत्र ज्ञानस्य साच्तिकादित्रैविध्यमाह सवेभूतेषिति रिरि 
सर्वेषु मतेषु ब्रह्मदिस्थावरान्तेषु विभक्तेषु परस्परं व्यावृत्तेषु अविभक्तमनुस्युत 
म्ययं निविकारं मावं परमात्मतक्छं येन ज्ञानेनक्षत आछोचयति तज्ज्ञानं पता 
विद्ध ॥ २०॥ 

क ध | प् 

एथक्खन तु यज्ज्ञानं नानाभावान्ट्रथाखधाच् ॥ 
क (न क ५, +, * $ (^ 

वत्त सर्वेषु भूतषु तज्जन वाद रानप्तम् ॥ ९१ ॥ 

प टी०- तुशब्दः प्रागुक्तपाचिकव्यतिरेकप्रदश्चनार्थः । एथक्तेन भेदेन 
स्थितेषु सवमतेषु देहादिषु नानामावान्परतिदेहमन्यानात्मनः पएरथम्िधान्पुदुःखिा- 

दिख्येण परस्परविलक्षणान् , येन ज्ञानेन वेत्तीति वक्तव्ये यज्ज्ञानं वेतीति करणे 
कतत्वोपचारादेधां पति पचन्तीतिवत्कतुरहंकारस्य तहु्यमेदाद्वौ, तज्ज्ञानं विद्धि राजप्त- 
मिति पनक्तीनपदमात्मेदन्ञानमनात्ममेदनज्ञानं च परामरशति 1 तेनाऽऽत्मनां परस्परं 
मदस्तेषामीश्वराद्धदस्तेम्य इश्रादन्यान्यतश्चाचेतनवगेस्य मेद् इत्यनोपाधिकमेदपश्चक- 
ज्ञान कुताक्काणा राजप्तमवलमप्रायः ॥ २१ ॥ 

६१ 

र्म 

केम्- 

तकृ 

-;1+ ¬> 

॥ 
+; 



४८२ पधुसृदनसरस्वतीश्रीपरसामिकृतटीकाभ्यां समेता-[भ०१८ो०२२-२१] 

श्री ° दी ०--राजपतं ज्ञानमाह -- पृथक्त्वेनेति । एथक्त्वेन तु यज्ज्ञानमियस्येव 
विवरणं सवैषु भूतेषु देहेषु नानामावान्वस्तुत एवानेकान्सेतरन्ञाम्परथगिषान्पुखित- 
दुःखित्वादरिख्पेण विदक्षणान्येन ज्ञानेन वेत्ति तज्ज्ञानं राजप विद्धि ॥ २१॥ 

यतत कृतवरेकसिन्कयं सक्तमहैठकम् ॥ 
अतच्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुद्ाहुतम् ॥ २२॥ 

प्र० दी०---तुराब्दो राजप्ताद्धिनत्ति । वहुषु मूतकार्यषु वि्यमनिष्वकस्मिन्कार्ये मृत- 
विकार एह प्रतिमाद् गाऽहुतुक हेतुरुपपात्तस्तद्रहितमन्य॑षा मूतकायाणामात्मत्वाभविं 

कथमेकस्य तादृश्या ऽऽत्पत्वमिलयनुपर॑धानशन्ये, कत्लवत्परिपणेवत्सक्तमेतावानेवा ऽ5- 
सेश्वरो वा नावः परमस्षीद्यमिनिवेक्ेन र्घ्रं यथा दविगम्बराणां सावयवो देहपरिमाण 
आत्मेति यथा वा चार्वाकाणां देह एवाऽऽत्मेति एवं पाषाणदावीदिमा ईश्वर इत्येक. 
सिमिन्काये पक्तमरेतकत्वादेवातसार्थवत्त तच्ार्थाटम्बनम्, अल्पं च नि्यत्वविमत्वा- 
ग्रहात् । इदशं निल्यविगदेहादिग्यतिरिक्तात्मतव्यतिरिकेश्वरमाहिताकिकन्ञानविरक्ष- 
णमनिलयपरिच्छित्ेहायात्माभिमानद्पं चावोकादीनां यज्ज्ञानं तत्तामप्तमुदातं तामः 
सानां प्राक्रतननानामादशन्नानदारभिः ॥ २२॥ 

श्री० दी ०--तामपं ज्ञानमाह-यचिति । एकसिन्कार्य देहे प्रतिमादौ ` वा 
छृत्तवत्पारपूणवतक्तमेतावानिवाऽऽततेश्वरो वेत्यमिनिवेशयुक्तम्, अहेतुकं निरूपपतति- 
कम् , अतक्सार्थवत्परमाथौवदटम्बनदन्यम् । अत ॒एवास्पं तुच्छमस्पविषयत्वादस्पफल- 
त्वाच्च । यदेषमतं ज्ञानं तत्तामप्तमुदाहतम् ॥ २२ ॥ 

म० टी०--तदेवमोपनिषदानामद्वैतासमदशेनं पाचतिकमुपदेयं मुमृक्षमिर्रेतदिनां 
तु निलयविमुपरस्परविभि्नात्दशनं रानप्रमनित्यपरिच्छिन्नात्मद्श्चनं च तामप्तं हेय- 
मुक्त, प्रति विधं कर्मोच्यते-- 

नयत पङ्राहतमरागरहषतः कृतम् ॥ 

अफटप्रप्सुना कम यत्तत्साच्कमुच्यतं ॥ ९२ ॥ 
नियतं यावद्ञोपसंहारासमथौनामपि फलखवहयंमावव्याप्तं नित्यमिति यावत् । 

सज्गोऽहमेव महायान्ञिक इत्या्यमिमानषरूगेऽहंकारापरपयायो रानपो गवेविद्नेषस्तेन 
र॒नयं प्रहितं, यावदरजञानं तु करत्वमोक्तत्वप्वतैनोऽहंकारोऽनुकषत एव साचतिक- 
स्यापि । तद्रहितस्य तु तत्त्वविदो न कमाधिकार इत्युक्तमसकरृत् । रागो रानसन्माना- 
दिकमनेन र्प्स्य इत्यभिप्रायः) द्वेषः शान्ुमनेन परजेष्य इत्यभिप्रायस्ताम्यां न 
रि 10 111 ता 

+ श्रीधरदीकामूठे *“ अहैतुकम् ® इति पाठः । 

१ क, ज, “न्सुखी दुःखीद्यादि' । २ख.घ. च. छ, क्ष. “वेन क° । 



[अ ०१८ ०२५-२६] भ्रीपद्धगवद्रीता । ४८३ 

कृतमरागद्वेषतः कतम् । अफल्परपपुना फएलामिाषरहितेन क्रा यत्कृतं कर्म 
यागदानहोपारि तत्पाचिकमुच्यते ॥ २६ ॥ ` 

श्री दी०--इदानीं निविधं कमौऽऽह--नियतमिति त्रिभिः । नियतं निल- 
तया विहितं सङ्करहितममिनिवेशून्यमरागद्ेषतः पूत्रादिप्री्या वा शाघुद्रैषेण वा 
यत्ते न मवति फं प्रापुमिच्छतीति फपरपमुस्तद्धिखक्षणेन निष्कामेण क्न 
यत्कृतं क्म तत्पाचतिकमुच्यते ॥ २६ ॥ 

यत्तु कमेप्मुना कमं साहंकारेण वा एनः ॥ 
क्रियते बहुखायाप् तद्राजसमुदाहृतम् ॥ २४ ॥ 

म० दी०--तुः साच्तिकाद्धिनत्ति। कमेप्पुना फलकामेन क्वा प्ाहंकरिण प्रागु- 
तप्गात्मकगवेयुक्तेन च । वाशब्दः समुच्चये । पुनरित्यनियतं यावत्कामनं काम्या 
वृत्तेः । बहुलायासं सवीङ्गोपपरंहरेण छशावहं यत्काम्यं कम॑करियते तद्राजपमुदा- 
हतम् । अत्र पर्वरोषणेः सासिकप्तवैविरोषणन्यतिरेको दरतः ॥ २४॥ 

श्री ० टी०-राजपरं कमाऽऽह--यखिति । यत्तु कमे कमेप्पुना फलं प्राहु 
मिच्छता पताईकारेण वा मत्समः कोऽन्यः श्रोत्रियोऽस्तीदेवनिषूढाहंकारयुक्तेन च 
क्रियते | यच्च पुनर्बहु्ायाप्तमाङ्धेशयुक्तं तत्क राजप्मुदाट्तम् ॥ २४ ॥ 

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनपेक्ष्य च पौरुषम् ॥ 
मोहादारयते कमं यततत्तामपमुच्यते ॥ २५॥ 

म० दी०--अनुबन्धं पश्वाद्धव्यम, क्षयं शरीरपामथ्यंस्य धनस्य पनायाश्च 
-नाशे, हिप प्राणिपीडा, पोरषमात्मप्तामर्यं चानेकष्यापर्यालोच्य मोहात्केवराविवेका' 
देवाऽऽरम्यते यत्कमे यथा दुर्योधनेन युद्धं तत्तामप्तमुच्यते ॥ २९ ॥ 

भरी ° दी०-तामपरं कर्माऽऽह--अनुबन्धापिति । अनुबध्यत इलयनुबन्धः पञ्चा- 
द्धावि द्माशुभं क्षयं वित्तम्ययं हितां परपीडां च पौरुषं खपतामर्यं चवे्यापयी. 
छोच्य केवह मोहादेव यत्करमीऽऽरम्यते तत्तामप्चयते ॥ २९ ॥ 

म० टी ०--दृदानीं त्रिविधः कतोच्यते-- 

मुक्तपङ्गोऽन्हवादी धृ्युर्ाहसमन्ितः ॥ 
पिद्धयसिद्योनिंविकारः कता साच्िक उच्यते॥२६॥ 

% श्रीधररीकापुश्तकेषु क. ख. ज. सं्ितातिरिक्तेषु मले “अनुक््य” इति पाठः । + प्रीधर- 
टीकामूले “ तत्तामसमुदाहृतम् ” इति पाठः । 

१. ड, न. सकामेन । २ ज. "नपेक्ष्या। दग. घ. इ, च. छ. ज, श्च, “मुदाहूतम् ॥२५॥ 

४ से, च्यत उदाहृतम् ।॥ २५ ॥ 



२८५ पधुसूदनसरस्वती धीधरस्वामिकृतदीकान्यां समता--[अ ०१८ २५-२८) 

मुक्तप्गस्यक्तफलामिपंधिः, अनहंवादी कताऽहमितिवद्नशीटो न भवति स्वगु- 
णश्वाधाविहीनो वा । धरतिविश्नाद्युपत्थितावापि प्रारब्धापारिलयागहेतुरन्तःकरणवृत्तिवि- 
शेषो भेयमुत्साह इदमहं करिष्याभ्येेतिनिश्वयात्मिका बुद्धिधृतिहेतुमूता ताम्यां 
संयुक्तो धत्युत्साहप्तमनिवितः । कर्मणः क्रियमाणस्य फर्स्य सिद्धावािद्धो च हष॑शो. 
काम्यां हेतुभ्यां यो विकारो वदनविकाप्म्ानत्वादिंस्तेन रहितः सिद्य्िद्धयोरनि- 
विकारः केवहं शा्लप्रमाणप्रयुक्तो न फटरागेण । अत एरवभूतः कतो प्तास्िक 
उच्यते ॥ २६ ॥ 

भरी ० दी ०--कतरं चिविधमाह--पुक्तसङ्ग इति निभिः । मुक्तप्गस्यक्ता- 
मिनिवेशः, अनहवादी गर्वोक्तिरहितः, धतिर्थेयम्, उत्माह उद्यमः, ताभ्यां समन्वितः 
संयुक्तः, आरब्धस्य कर्मणः सिद्धावसिद्धौ च निविकारो हषैविषादशन्यः । एवंभूतः 
कत्। साच्वक उच्यते ॥ २६१९ ॥ 

(क) ॥ र है ॐ ४ ष् [द 

रमा कमफर्प्रच्युदधन्धा [हिसात्मकाश्नयुर्चः॥ 

हषसोकान्वितः कता राजसः परिकीतिंतः ॥ २७॥ 
मर दी०--रागी कामाद्याकुखचित्तः । अत एव करमफरप्रेप्पुः कर्मफटार्थी । 

व्यः परदरवयामिापी धमार्थ सदरम्य्यामाप्तमथशच । 'स्वमिप्रायप्रकटनेन पत्ति 
च्छेदनं हिता तदातमकस्तत्स्वमावः । स्वामिप्रायाप्रकटने तु नैष्कृतिक इति मेदः । 
सुचिः शाख्रोक्तरौचहीनः । सिद्धयपिद्धयोः कमेपरघ्य हषशोकान्वितः कता 
रानतः परिकीर्तितः ॥ २७ ॥ 

श्री° दी ०-रानप्तं कतारमाह-रागीति । रागी पुत्रादिषु. प्रीतिमान्, कम 

फटप्रपपुः कमफटकामी, टुव्धः परखाभिलषी, हिपरात्मको मारकस्वभावः, अशचि- 
५ 

 विहितशोचगुन्यः, छामादामयोहषैशोकाम्यामानितः कता राजप; परिकीतितः ॥२७॥ 
५५ 

अयुक्तः प्राहतः स्तब्धः शट ण्ड तिकाशछप्तः ॥ 

विषाद दवच्चूत्रा च केता तामस उच्यत ॥ ९८ ॥ 
१,०.दी ०-- अयुक्तः सवेदा विषयापटतचित्तत्वेन कतेग्येष्वनवदितः । प्राञरत 

-द्पल्पिस्छृतवुद्धिवाङसमः । सन्धो गुरुदेवतादिष्वप्यनसरः । शठः परवश्चनायमन्यथा 

जानन्नप्यन्यथावादी । नेष्ठृतिकः स्वसिन्पकारित्वभ्रममुत्पा्य परवृत्तिच्छेदनेन स्वाथं- 
परः | अटो ऽवश्यकतंगयेष्वप्यप्रवृ्तिशीछः । विषादी सरततमपंतुषटस्वमावतवेनानुशो- 
1 + भरीषरमेकाढ्ररितपुसतके = तक्ति > इति षठः 

१च.ग.नेनतु) रग. घ. ड. च. छ.ज. क्ष. नैकृतिक । ३३, च. छ. ज. च्च 
नैति" । *४ख,घ, इ. च.छ. ज, न्च, ज, नैकूतिः । 



[अ०१८ो ०२९-३०] श्रीपद्धगवट्रीता। ४८५ 

चनशीढः । दीधेसूत्री निरन्तरशङ्कापहतकवलितान्तःकरणत्वेनातिमन्यरपवृत्तिर्थरच 
कतेभ्यं तन्मासेनापि करोति न वेलेवंरीखश्च कतो तामप्त उच्यते ॥ २८ ॥ 

श्री° टी ०--तामपं कत।रमाह--अगुक्त इति । अयुक्तोऽनवहितः, प्राक्त 
विवेकशून्यः, सन्धोऽनम्रः, शठः शक्तिगृहनकारी, नेष्ठैतिकः परावमानी, अलपतोऽ- 
नु्यमशीटः, विषादी शोकक्ञीटः, यदय वाश्वो वा कार्यं तन्मापेनापि न संपादयति 
यः स दीधसूत्री । एवंभूतः कती तामप्र उच्यते । क्त्रैविध्येनैव ज्ञातुरा प्रवि 
ध्यमुक्तं मवति । कमंत्रविध्येन च ज्ञेयस्यापि मेविध्यमुक्त वेदितव्यम् । बुदधेखेतिध्येन 
करणस्यापि तैविध्यमुक्तं भविष्यति ॥ २८ ॥ 

म० दी०-तदेवं ज्ञान कमं च कता च बिधैव गुणमेदत इति व्याख्यातं संप्रति 
धृत्युत्ाहपतमन्वित इत्यत्र मूवितयोधुद्धिधुलयोखेविध्यं प्रतिजानीते-- 

ुदधेभदं धृतेश्चैव ुणतश्धिषरिधं शृणु ॥ < न 
प्राच्यमानमशेषण प्रथन धनजयं ॥ २९ ॥ 

ुद्ेर्यवप्रायदिवृततिम्य परतश्च तद्ततेः पस्वादिगुणतच्िविथमेव मेद मया तां 
प्रति ल्यक्तारस्येन प्रमान प्रोच्यमानमरोषेण निरवशेषं पृथक्त्वेन हेयादेथविवेकेन 
शृणु श्रोतुं सावधानो भव । हे धनंनयेति दिगिजये प्र्िद्धं महिमानं सूचयन्प्रोत्पाह 
यति । अत्रेदं चिन्यते--किमत्र बुद्धिराब्देन वृत्तिमा्मभिप्रेतं किं वा वृत्तिमदन्तःक- 
रण, प्रथमे ज्ञानं परथङ्न वक्तम्यं, द्वितीये कतां एथङ्न वक्तम्यः, वृत्तिमदन्तःकरण- 
स्यैव कततवात् । ज्ञानधृत्यो; एथक्षथनवेयथ्यै॑च । न चेच्छादिपरितेस्यार्थं तत् , 
वृत्तिमदन्तःकरणतनैविध्यकथेनन स्वाप्तामापे तदवृत्तीनां जेविध्यस्य विवक्षितत्वात् । 

च्यते --अन्तःकरणोपहितश्चिदामाप्तः कतो । इह तपरितानिष्कृष्योपाधिमात्रं कर- 
णत्वेन विवक्षितं प््वत्र करणोपहितस्य कतृत्वात् । यद्यपि च “ कामः पेकल्पो विचि 
र -ऽशरद्धा पृतिरधृतिहीींमीरित्येतत्सवं मन एवः? इतिश्चलयमूदितानां स्वाता- 
मपि वृत्तीनां तरैविध्यं विवक्षितं तथाऽपि धीधृत्योज्ेविष्यं प्रथगुक्तं ज्ञानशक्तिक्रियाश- 
कतयुपरक्षणार्थ न तु पितंस्याथैमिति रहस्यम् ॥ २९ ॥ 

भरी० टी०--इदानीं बुद्धेषैतश्वापि तेविध्यं प्रतिजानीते-ुदधेरित्ति । 
स्पष्टाः | २९ ॥ | 

म० टी०--तत्र बुद्ेलनेविध्यमाह त्रिभिः- 

रहत्ति च निषि च कार्याकार्ये भयाभये ॥ 
बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पाथं साचिकी ॥२०॥ 

१ न्ष, नैकृति । २ क, हैयोपादेः ) 
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रवति कर्ममा, निवृति संन्याप्तमार्ग, कां प्रवत्तिममे कर्मणां करणम् , अकार्य 
निवृत्तिमार्गे कर्मणामकरणं, मयं प्रवृ्तिमा्गे गर्भवाप्रादिदुःखम्, अमयं निवृत्तमार्भे 
तदमावं, बन्धं प्रवृत्तिमरिं मिथ्याज्ञानं कवैत्वाद्यमिमानं, मोक्षं निवृत्तिमा् त्- 
ज्ञानकृतमन्ञानतत्कायोभावं च या वेत्ति करणे कतंत्वोपचाराद्यया वेत्ति कतो बुद्धिः सा 

प्रमाणजनितनिश्वयवती हे पार्थं सास्िकी । बन्धमोक्षयोरन्ते कीतेनाततद्विषयमेव प्रवृ- 
त्यादि व्यास्यातम् ॥ ३० ॥ 

भ्री° टी ०-ततर बुद्धेेविध्यमाह--प्र्ातति चेति त्रिभिः । प्रवृत्ति च रध्मे 
निवृत्ति चाध यस्मिन्देशे कटे च यत्कार्यमकायं च मयामये कायोकार्यनिमित्ताव- 
थनौ कथं बन्धः कथं वा मोक्ष इति या बुद्धिरन्तःकरणं वेत्ति सरा सा्तिकी । यया 

क पुमानेततीति वक्तव्ये करणे कततवोपचारः काष्ठानि पचन्तीतिवत् ॥ ६० ॥ 
र, र न्द £ = 

यया पममधमं च कार्यं चकरार्यमव च् ॥ 

अयथावसपरजानाति बदिः सा पार्थं राजसी ॥ ३१॥ 
प० दी०--घमं शाख्चविहितमधरम शाखमतिषिद्धमदृषटथमृमयं कार्य चाकार्यं च 

दृष्टा्थमुमयमयथावदेव प्रजानाति यथावन्न जानाति क्षंखिदिदमिदमित्थं न वेति 
चानध्यवप्तायं संशयं वा मनते यया वृद्धा प्ता रानप्ती बुद्धः । अत्र तृत्तीयानिर्दश्चा- 
दन्यत्रापि करणत्वं व्या्ययम् ॥ ३१ ॥ 

भरी° दी०--रानपरं बुद्धिमाह--ययेति । अयथावत्संदेहास्पदतवेनेत्यथः 
स्पष्टमन्यत् ॥ ६१ ॥ 

अधमे धर्ममिति या मन्यते तमसाऽऽरता ॥ 
४ ¢^ €^ @ $ [ ® 9 (+ 

पव[धानच्वपरातात्र बद्धः सा पाथ तामप्ा॥ ३९। 
म० टी०- तमना विंशेषदशेनविधिना दोपेणाऽऽवृता या बुद्धिरधर्म धर्ममिति 

मन्यतेऽदृष्ट सर्वव विपर्यस्यति । तथा सर्वाथान्सरवान्दष्टप्रयोजनानापे ज्ञेयपदार्थान्विप- 
रीब्रानेव मन्यते सरा विंपयैयवती बुद्धिस्तामप्ती ॥ ३२ ॥ 

श्री° दी०--तामरी बुद्धिमाह--अधर्ममिति । विपरीतग्राहिणी बुद्धि्तामसी 
लथः । बुद्धिरन्तःकरणं पूर्वोक्तम् । ज्ञाने तु तद्घरत्तिः। धतिरपि तद्वृत्तिरेव । यद्रा- 

न्तःकरणप्य धर्मिणो बुद्धिरप्यध्यवप्तायलक्षणा वृत्तिरेव । इच्छद्वेषादीनां तद्वृत्तीनां 
गहुत्वञप घमपमामयतताधनत्वेन प्राधान्याद्तात्ता चविध्यमुक्तम् । उपटक्षण च॑तद्- 
न्यासम् ॥ ३२ ॥ 

१ख.ग, घ.ङ, च, छ, क्ष, ज, “मित्थं । 



[न०१८्रो०१६३-२३५] श्रीपद्धगवहीता। ८७ 

१० दी०- इदार्नी पृतैलेविष्यमाह त्रिमिः- 

धृत्या यया धारयते मनःप्राणेद्धियक्रियाः ॥ 
नि (द क (भ 9 ~ 

` याग्रनाग्याभचाण्या धृतिः सा पार्थ साका ॥ २३२॥ 
योगेन प्तमाधिनाऽम्यमिचारिण्याऽविनामूतया स्माधिव्याप्तया यया ध्या प्रय- 

त्नेन मनसः प्राणस्येच्दियाणां च क्रियाशेष्टा धारयत उच्छाच्लप्रवत्तर्मिरुणद्धि, यस्यां 
पल्यामवदयं समाधिर्भवति, यया च घायैमाणा मनञादिक्षियाः शाज्मतिक्रम्य नार्था- 
न्तरमवगाहन्ते धृतिः पा पाथं साचिकी ॥ १६ ॥ 

श्री° दी०-- ददा पृतलविष्यमाह--धृत्येति भिभिः । योगेन चित्तेकभ्येण 
हेतुनाऽव्यभिचारिण्या विषयान्तरमधारयन्ला यया धत्या मन्तः प्राणस्वेद्धियाणां च 
क्रिया धारयते नियच्छति सता धृतिः पराचिकी ॥ ६६ ॥ 

यया तु धर्मकामार्थान्पृप्या धारयतेऽर्जुन ॥ 
प्रसङ्गेन फराकाक्षी धृतिः सा पार्थं राजसी ॥ ३४॥ 

म० टी०--तुः पताच्तिक्या भिनत्ति । प्रसङ्गेन कतत्वा्यभिनिवेरेन फलाकाङ्क्षी 
सन्यया धृत्या धर्मं काममर्थं च धारयते निलयं कतैम्यतयाऽवधारयति न तु मोक्ष 
कदाचिदपि धृतिः पा पाथं राजप्री ॥ ६४ ॥ 

श्री ° दी०-राजपीं धृतिमाह--यया सिति । यया तु धृल्या धमाथकामा- £, # 1 

[ॐ 

प्राधान्येन धारयते न िमून्चति तत्मपङ्ेन फषाकाङ्क्षी च मवति सा राजी 
धृतिः ॥ ६४ ॥. 

[१ 1] @ॐ > क (| र 

यया स्वप्र भय शाकं विषाद् मद्मवच॥ 

न विमञ्चति दुमधा धृतिः प्ता पाथं तामसीं ॥ २५॥ 
पण टरीर-खपरं निद्रां मयं त्रां शोकमिष्टवियोगनिमित्तं संतापं विषादमिन्दि- 

यावप्तादं मदमशाश्मीयविषयपेवोन्पुखत्वं च यया न विमुञ्चलेव किंतु पदेव ̀ कतैव्यतया 
मन्यते दुर्मेधा विवेकापतमर्थो धतिः सा पाथं तामसी ॥ ६९ ॥ 

श्री° दी०--तामीं धृतिमाह--ययेति । दुष्टाऽविवेकबहुख मेधा य्य प्त 
दमाः पुरुषो यया पत्या खपरादीत्न विमुञ्चति पुनः पुनरावतेयति, खमरोऽत्र निद्रा 
पा धृतिस्तामपरी ॥ ३९ ॥ ^ 
प दी०--एवं क्रियाणां कारकाणां च गुणतन्ेविध्यमुक्त्वा त्फरप्य मुखस्य 

घ्रोविधयं प्रतिजानीते -छोकर्धैन- 

१ग्. घ. च, 'मनाराधयः। २ न्न, धमेकामाथोन्त्राः । 
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पुसं विदानीं ्रिषिषं शृणु मे भरतष॑म ॥ 
मे मम वचनच्छृणु हेयदेयविवेकाथं व्यापङ्गान्तरनिवारणेन मनः स्थिरी इर, हे 

मरतपमेति योग्यता दर्दिता । 
श्री दी०-- एखस्य मेविध्यं प्रतिनानीतेऽर्थेन--पुखमिति । सषटाथैः। 

म० दी०-पात्तिकं सुखमाह सार्धन- 

जभ्यासाद्रमते यप्र दुःखान्तं च निगच्छति ॥ ३६ ॥ 
यत्र पमाधिसुलेऽभ्याप्रादतिपरिचयाद्रमते परितृप्तो मवति न तु विषयपुख इव पय 

एव । य्िनममाणश्च दुःखस्य सवेप्याप्यन्तमवपतानं नितरां गच्छति न तु व्रिषयमुख 
इवान्ते महदुःखम् ॥ ६६ ॥ 

श्री° टी ०--तत्र सराचचिकं पुखमाह--अम्यापादिति सर्धिन । यत्र यस्िन्पु- 
खेऽम्याप्रादतिपरिवयाद्रमते न तु विषयपुख इव सहमा रतिं प्राप्रोति । यस्मिन्ममा- 
णश्च दुःखस्यान्तमवप्तानं नितरां गच्छति प्रामोति ॥ ३९ ॥ 

प° दी० देव विवृणाति- 

यत्तदग्रे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥ 
ठ 

तत्सुखं साच्वके प्राक्तमात्मन्ाड प्रसादजम् ॥ २७ ॥ 
यदम ज्ञानवेराग्यध्यानसमाध्यारम्भेऽलयन्तायाप्तनिर्वाह्यतवाद्विषमिव द्विपविशेषावहं 

भवति । परिणमि ज्ञानवेराम्यादिपरिपके त्वमृतोपमं प्रील्यतिरशयास्वदं भवति । आत- 
विषया बुद्धिरातमबुद्धि्तस्याः प्रपादो निद्रारप्यारिराहिलेन स्च्छतयाअवस्थानं ततो 
जात्मात्मबुद्धिप्रपादनं नतु राजप्तमिव विषयेद्धियप्रयोगजं न वा तामप्नमिव निद्राल- 
स्यादिनम् । ईट यदनात्मबुद्धिनिवृत्याऽऽत्मबृद्धिभपादनं समाधिसुखं तत्पातकं 
प्रोक्तं योगिभिः । अपर आह--अभ्याप्तादवृत्तेयत्र रमते प्रीयते यत्र च दुःखावप्रानं 
्रभ्रोति ततुं, तच्च तरिविधं गुणमेदेन शृण्विति तत्पदाध्याहारेण तस्य छोकस्या- 
न्वयः । यत्तद्र इलयादि-ेकरेन तु मा्तिकमुखक्षणमिति । माप्यकारामिप्रायोऽ- 
प्येवम् ॥ ३७ ॥ 

 श्री० दी०- कीदशं तत्-- यत्तदिति । यत्तत्किमपि अपरे प्रथमं विषमिव मनः. 

सयमाधीनत्वादुःखावहमिव भवति । परिणामे त्वमृतपरदशम् । आत्मविषया बुद्धिरात्म- 
सद्धि्तस्याः प्रमादो रजस्टमोमरुल्यगेन स्वच्छतयाऽवस्थानं ततो नातं यससुखं तत्ता- 
्तिकं प्रोक्तं योगिभिः ॥ ३७ ॥ 

१ ड, ञ्. स्पस्थत' । ग. घ. ज. तत्सुखं सत्विः । २ क. ख, ग. इ, ज. म. पृणंस्य । 
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विषयेन्धियपतंयोगाचततद््रेऽमृतोपमम् ॥ 
परिणामे विषमिव तस्सुखं राजं स्मृतम् ॥ ३८ ॥ 

म० दीऽ--विषयाणाप्रिद्धियाणां च संयोगाज्जातं न त्वात्मबद्धिपपादाघत्तयद- 
तिप्रपिद्धं सकेचन्दनवनितापङ्गादिप्ुखममर प्रथमारम्मे मनःसय मादिङ्केशामावादमतोषमं 
पारेणार त्वाहेकपारत्रिकदुःखावहत्वाद्विषमिव तत्मखं राजपतं स्मतम् ॥ ६८ ॥ 

श्री ° दी--रानपं सुखमाह--विषयेन्ियेत्ति । विषयाणामिद्धियाणां च 
संयागा्त्तत्मतिद्धं ज्ीपज्ञादिपुखममृतमुपमा यप्य तादृशं मवलग्े प्रथमं परिणामे 
तु विषतुल्यमिहामुत्र च दुःसहैतुतव्ततसुखं राजप स्मतम् ॥ ६८ ॥ 

यद्गरे चानुबन्धे च सुखं मीहनमासनः ॥ 
निद्रारुस्यप्रमादोत्य तत्तामपमुदाह्तम् ॥ ३९ ॥ 

प० दी ०-अग प्रथमारम्भे चानुबन्धे परिणामे च यत्ुखमात्मनो मोहकरं, 
निद्राङस्ये प्र्िद्धे प्रमादः कतेव्यार्थावधानमन्तरेण मनोराज्यमात्न, तेम्य एवोत्तिष्ठति 
नतु प्ात्तिकमिव बुद्धिभप्तादजं न वा रजतमिव विषयेन्दियप्तयोगजं, तनिद्राटस्य- 
प्रमादोध्यं तामपरं सुखमुदाहतम् ॥ ३९ ॥ 

भ्री° दी ०--तामपरं पुखमाह-- यदिति । अप्र प्रथमक्षणेऽनुबन्धे च पश्चाद्पि 
यत्सुखमात्मनो मोहकरम्, तदेवाऽऽह निद्रा चाऽऽस्यं च प्रमादश्च कतेव्याथौवधा- 
नराहित्येन मनोराज्यमेतेम्य उत्तिष्ठति यत्मुखं तत्तामपतमुदाहतम् ॥ ६९. ॥ 

प° द०--दइृदानीमनुक्तमपि सेगृहन्परकरणाथमुपपंहरति मगवान्- 
[+ च [ (क्ष # >, ®, = क, क 

न तदस्त प्रथनव्याकवा दवि इष्वा उनः | 

पच प्रकृतिनैर्मुकतं यदेभिः स्यत्रिभिगणेः ॥ ४० ॥ 
प्रनस्तमपरं साम्यावस्था प्रकृतिस्ततो जौरवैषम्यावस्थां प्रापिः प्रकृतिनेरमतु 

पाक्षह्णानां प्रकृतिजत्वमसि तद्रपत्वात् । तस्माद्रेषम्यावस्थेव तदुत्पतिरुपचारात् । 
अथवा प्रङृतिमीया तत्पमतैसतत्कस्पितैः प्रकृतिनरेमिखिमिगृणेवन्धनहेतुमिः पसादि- 
मिर्क्तं हीने सचे प्राणिनातमप्राणि वा यत्स्यात्तत्पुनः पए्रथिव्यां मनुष्यादिषु दिवि 
देवेषु वा नास्ति कपि गुणव्यरहितमनात्मवस्तु नास्तील्थः ॥ ४० ॥ 

भ्री° दी०--अतुक्तमपि पंगृहुन््रकरणायैपुपसंहरति--नै तदस्तीति । एमिः 
प्रृतिप॑मवैः पत्तादविभिच्िभिगणिभृक्तं हीनं सत्वं प्राणिनाततिमन्यद्रा यत्स्यत्तलु- 

| ~प [क 

धिन्यां मनुप्यटोकादिषु दिवि देवेषु च कपि नास्तील्यथैः ॥ ४० ॥ 
ह् 

प ठी०-तदेवं पखरनस्तमोगुणात्मकः कियाकारकफढ्टक्षणः पवः पंसारो 
६२ 



४९० मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वापिकृतरीकाभ्यां समेता-[अ०१८४ ०५१] 

मिथ्याज्ञानकद्ितोऽनर्भ्वतुशाध्यायोक्त उपहतः । पश्चदरो च वृक्षरूपककरपनया 

तमुक्त्वा- 
° अरवत्थमन स॒विषूदमरखमसङ्कश्ख्रण ददन छत्व | 

ततः पदं तत्परिमागितव्यं यस्मिन्गता न निवतन्ति मूयः " 

इत्यप्गशरच्ेण विषयेराग्येण तस्य च्छेदनं कृतवा परमाताऽनवेष्टव्य इत्यु- 

क्तम् । तत्र सर्वस्य अिगुणात्मकत्वे ब्िगुणात्मकप्य प्प्ावक्षप्य कथं 

ठरो ऽपद्धशखस्येवानुपपततरिलयाशङ्कायां स्वखाधिकारविहितैवंणाशरम्पयैः परितो- 

प्यमाणात्परेश्वरादपङ्गराखछाम इति वदितुमेतावानेव सवैवेदार्थः परमपुरूषाथमि- 
च्छद्धिरनषठेय इति च गीताश्चाल्लाथं उपपंहतेव्य इत्येवमथमुक्तरं प्रकरणमारम्यते । 
तत्रेदं सूत्रम्- 

ब्ाह्मणक्षध्रियविशां शुद्राणां च परंतप ॥ 
£ ̂ ~ केन [ (स 9 £, न्द, 

केमाणि प्रविभक्तानि स्वमावप्रम्वगणः ॥ ३ ॥ 

त्रयाणां समाप्तकरणं द्विनत्वेन वेदाध्ययनादितुस्यधमैत्वकयनाथंम् । शूद्राणामिति 
पृरथक्छरणमेकजातितवेन वेदानधिकासितज्ञापनाथैम् । तथा च वपिष्ठः-- “चत्वारो 
वणी ब्राह्मणकषत्रियवैरयङदरास्तेषां त्रयो वणौ द्विजातयो बाह्मणकषत्रियवेदयास्तेषाम्-- 

८८ मातुरग्रेऽधिजननं द्वितीयं मे जीबन्धने | 
क, इ (५ 

अत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचायं उच्यते ” इति। 
श 0 $ + +भ 

तथा प्रतिविशिष्ठं चातुर्यं स्थानविदेषाच । 
^“ ब्राह्मणाऽस्य मुखमातीद्राहू राजन्यः कृतः | 
उ तदस्य यदैश्यः पद्धथां शद्रो अनायत ” ॥ 

इत्यपि निगमो मवति । गायव्यां ब्राह्यणमपजत जिष्टुमा राजन्यं जगत्या वैद्यं 
न केनचिच्छन्दपा शद्रमित्यप्रस्कारो विज्ञायत इति । शद्रश्वतुर्थो वणे एकनातिरित 
च गौतमः । हे परंतप शशज्नतापन तेषां चतुणामपि वणानां कर्माणि प्रकरेण विभक्तानी- 
तरेतरविमागेन म्यवस्थितानि । कैः स्वमावप्रभवेगेणेः, बराह्मण्यादिखमावस्य प्रम 
तुभूतेगृणैः सक्वादिभिः । तथाहि-त्राह्मणस्वमावस्य पच्छगुण एव प्रभव; प्रशान्तत्वात्। 
षत्रियसभावस्य स्वोपसर्ैनं रज ईश्व(खभावत्वात् । वैर्यखभावस्य तमउपपर्जनं रन 
इृहाखमाकवतवात् । शक्रमाव्स्य २नउपक्तजैनं तमो मृदसभावत्वात् । अथवा माया 
ख्या प्रकृतिः सखमावस्हत उपादानात्प्रमवो येषां तैः । प्रागमवीयः संस्कारो वतमाने 

[न 

भत स्वफटामतुल्ठत्वनामव्यक्तः स्वभावः स निमत्तत्वतं प्रभवा यषामाते का । 

१ख.घ्.च. र. चश्रृद्धगो। २क.ख.घ.च. छ. ज, ञ्ज, ^रभावात् । 
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द्ाखस्यापि पुरुषखमावप्तापिक्षत्वाच्छा्वेण प्रविमक्तन्यपि गणैः प्रविभक्तामीत्यच्यन्ते | 
आख्यातानामर्थं बोधयतामधिकारिशाक्तेः सहकारिणीति न्यायात् । तथा हि गोतमः- 
^ द्विजातीनामध्ययनमिज्या दाने, वब्राह्मणस्याथिकाः प्रवचनयाजनप्रतिग्रहाः । पूर्वेषु 
नियमस्तु । राज्ञोऽधिकं रक्षणं प्वैमूतानां न्याय्यदण्डत्वं, वैदयस्याधिकं कृषििणि- 
क्पाटुपास्यं कुपीदं च । शुद्रश्चुभो वणे एकजातिस्तस्यापि सरलमक्रोधः शोचमाचम- 
नार्थे पाणिपादप्रक्षाहनमेवेके श्राद्धकमे मल्यभरणं स्वदारवृत्तिः परिवर्योत्तरेषाम्"' इति । 
अनच्र साधारणा जपताघारणाश्च धमां उक्ताः । पर्षषु अध्ययनेज्यादानेषु नियमोऽवरय- 
करैव्यत्वं नतु प्रवचनयाजनप्रतिम्रहेषु वृच्यर्थत्वादित्यथः । वणिषाणि्यं, कुपरीदं 
वृद्धये धनपरयोगः । उत्तरेषामिति श्रेष्ठानां द्विनातीनामिद्य्थः । वपनष्ठोऽपि-'टर्माि 
न्ाह्यणस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहश्वेति । आणि राजन्यस्याध्ययनं 
यज्ञो दानं च शसेण च प्रनापाढनं स्वधमेसेन जीवेत् । एतान्येव अ्रीणि वैदयस्य 
कृषिवणिक्पाहपास्यं कुपीदं च । तेषां परिचय शद्रस्य'" इति । आपस्तम्बोऽपि-- 
“चत्वारो वणो बाह्मणक्षत्रियवेश्यदृ द्रास्तेषा पूवैः पूर्वो जन्मतः श्रेयान् । सवकम ब्रादय- 
णस्याध्ययनमध्यापनं यज्ञो याजनं दानं प्रतिग्रहणे दायाद शिरोज्छयन्यच्वापरिगृही- 
तम् । एतान्येव क्षत्रियस्याध्यापनयाननप्रतिग्रहणानीति परिहाय युद्धदण्डाधिकानि । 
ष्रियवद्वेदयस्य दण्डयुद्धवर्ज कृषिगो(गो)रक्ष्यवाणिन्याधिकम् । परिचयां शूद्रस्य 
तरेषां वणीनाम्” इति । मनुरपि- 

“५ अध्यापनमध्ययनं यजनं याजनं तथा । 

दानं प्रतिग्रहं चेव ब्ाह्मणानामकखयत् ॥ 
प्रजानां रक्षणं दानमिज्याञध्ययनमेव च । 
विषयेष्वप्रपाक्ते च क्षत्रियस्य समादिशत् ॥ 
पशुनां रक्षणं दानमिस्याऽध्ययनमेव च । 
वणिक्पथं कुरीरं च वैरस्य कृषिमेव च ॥ 
एकमेव तु शुद्रस्य प्रमुः कम पमादिश्त् । 
एतेषामेव वर्णानां शुश्रुषामनपूुयया '' इति ॥ 

( 

एवं चतुणीमपि वर्णानां गुणमेदेन कमणि प्रविमक्तानि ॥ ४१ ॥ 

श्री टी०-ननु च येवं स्वेमपि करियाकारकफटादिकं प्राणिजातं च नगु 

णात्मकमेव कथं तहिं अस्य मोक्ष इत्यपेक्षायां खस्वधिकारविहितेः कर्मभिः परमे- 

श्रराराधनात्तस्पादछब्धन्ञानेनेत्येवं सवेगीताथपारं परगृह्य ॒प्रदशयितु प्रकरणान्तरमा- 

रमते- ब्राह्मणेलयादियावदध्यायप्षमाप्चि । हे परंतप राततुतापन ब्राह्मणानां क्रि 

याणां विशां च द्राणां च कर्माणि. प्रविभक्तानि प्रकर्षेण विभागतो विहितानि | 
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शुद्राणां समापरालृथक्रणं द्विजत्वामावेन वैरुक्षण्यात् | विभागोपटक्षणमाह--खमावः 

साचिकारिः प्रमवतिं प्रादभेवति येभ्यस्सेगुणेरूपलक्षणमतैः । यद्रा खमांवः पूवेन- 

ममस्कारस्तस्मास्मादुमतरेयथः । तत्र सच्प्रधाना ब्राह्मणाः । सच्त्वोपप्तनेनरनः- 
प्रधानाः क्षत्रियाः `| तमउपप्जेनरनःगप्रधाना वेरयाः । रजरपसजेनतमःप्रधानाः 

रुद्राः ॥ ४१॥ 
पर दी०--तत ब्राह्मणस्य खामाविकगुणकतानि कर्माण्या-- 

शमो दमस्तपः शोचं क्षान्तिराजवमेव च ॥ 
ज्ञानं विज्ञानमास्िक्यं ब्रह्मकमं स्वभावजम् ॥ ४२॥ 

हामोऽन्तःकरणोपरमः । दमो बाह्मकरणोपरमः प्रागक्तः । तपः शारीरादि देवद्वि 
जगरप्राज्ेत्यादावुक्तम् । शोचमपि बाह्याम्यन्तरमेदेन प्रागुक्तम् । क्षान्तिः क्षमाऽञऽकरु- 

टस्य ताडितस्य वा मनति विकारराहिलयं प्राग्न्याल्यातम् । आजवमकोिस्यं प्राग 

क्तम् । ज्ञानं साङ्गवेदतदर्थविषयम् । विज्ञानं कमकाण्डे यज्ञादिकमेकोशस्यं त्रह्मकाण्ड 
ब्रह्मातेक्यानमवः । आल्लिक्यं पताचचिकी श्रद्धा प्रागुक्ता । एतच्छमादिनवकं खभा- 
षजं सवगुणखमाक्छृतं बह्यकर्म॒त्राहमणजतिः कर्म॑ । यद्यपि चतुणीमपि व्णोनां 
सा्िकावप्यायमिते धर्मी; सेमवन्ति तथाऽपि बाहुस्येन व्राह्मण भवन्ति सत्छख- 
भावत्वा्तप्य । सत्वोदरेकवरोत तन्यत्रापि कदाचिद्धवन्तीति शाच्चान्तरे साधारणधमे- 
तयोक्ता; । तथा च विष्णुः-- 

^ क्षमा सलं दमः शौचं दानमिद्धियपयमः। 
अरहिसा गुरुशुश्रूषा तीर्थानुपरणं दया ॥ 
ज्जं छोभशून्यत्वं देवत्रादमणपूजनम् । 
अनमभ्यपया च तथा धमः तामानय उच्यते ॥ '” [ इतिं ]। 

सामान्यश्चतुणीमपि वणानां तथा प्रायेण चतुर्णामप्याश्रमाणामिलयथेः । तया 

वृहस्पतिः- 

८ दया क्षमाऽनप्रया च शौचानायाप्मङ्गलम् । 
अकापैण्यमस्हत्वं सैपताधारणानि च ॥ 
परे वा बन्धर्गे वा मित्र द्ेष्टरि वा प्रदा । 
आपके रक्षितम्यं तु येषा प्रिकीर्पिता ॥ 
बाह्य -चाऽऽध्यासिके चैव दुःखे चोत्पादिते कचित् । 
न कुष्यति न वा हन्ति रा क्षमा परिकीतिता ॥ 

१ज, "षा श्ान्नानु । 
= (2 
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न गुणान्गुणिनो हन्ति तोति मन्दगुणानपि । 
नान्यदोषेषु रमते साऽनपूया प्रकीर्तिता ॥ 
अमक्ष्यपरिहार च पेपरगश्चाप्यनिगृणेः | 
स्मे च व्यवस्थानं शोचमेततसरकीततितम् ॥ 
शरीरं पीड्यते येन सु्ुमेनापि कर्मणा | 
अल्यन्तं तत्न कतन्यमनायाप्तः प उच्यते ॥ 
प्ररास्ताचरणं नित्यमप्रशस्तविपर्मनम् । 
एतद्धि मङ्गं प्रोक्तं मृनिभिस्तत््वदरिभिः ॥ 
सोकादपि प्रदातम्यमदीनेनान्तरात्मना । 
अहन्यहनि यत्किचिदकारपण्यं हि तत्समतम् ॥ 
यथोत्पन्नन पेतोषः कतैभ्यो ह्र्थवस्त॒ना । 

५ _ ‰ ¢ 

परस्याचिन्तयित्वाऽयं प्ताऽस्पहा परिकीर्तिता ॥ ” [इति ] । 

एत एवाष्टावात्मगुणत्वेन गौतमेन पिताः “ अथाष्टावात्मगुणा दया प्वैमूतेषु 
्ान्तिरनपूया शोचमनायापो मङ्गहमकपष्यमसहा ” इति । तथा महामारते- 

.५ प्यं दमस्तपः शौचं पतोषो हीः क्षमाऽऽजंवम् । 
ज्ञानं शमो दया ध्यानमेष धर्मैः सनातनः ॥ 
सद्यं मूतदहितं प्रोक्तं मनसो दमनं दमः । 
तपः स्वधर्मवर्तित्वं शौचं सेकरवजेनम् ॥ 

+ पतोषो विषयत्यागो हीरकायनिवतेनम् । 
समा द्वदरपदिष्णुतवमा्जवं समचित्तता ॥ 
जञानं तत्ार्थपंबोधः शमध्ित्तप्रशान्तता । 
दया भतहितेषित्वं ध्यान निर्विषयं मनः ॥ " [ इति ] 1 

देवः- 

“४ शौचं दानं तपः श्रद्धा गुरुपेवा क्षमा दया । 
विज्ञानं विनयः पलयमिति धमेसमुच्चयः ॥ » [इति ] । 

तथा-- 
८ व्रतोपवासनियमैः शरीरोत्तापनं तपः । ` 

प्रत्ययो धर्मकार्येषु तथा श्रद्धत्युदाहृता ॥ 
नात्ति हयश्रहधानस्य कमंकृत्यप्रयोजनम् । 
यत्पुनेवैदिकीनां च शोकिकीनां च सवशः ॥ 



४९४ पुमूदनसरस्वतीश्रीषरसाभिक्रत्दी काभ्यां समेता -[अ ०१८४ ""द-भग 

धारणं सव॑विद्यानां विज्ञानमिति कील्यते । 
विनयं द्विविधं प्राहुः शश्वहमशमावितिं ॥ “ [ इतिं ] । 

शेषं व्यारूयातप्रायमिति वचनानि न टिखितानि } याज्ञव्क्यः- 

८ इन्याचारदमाहिमादानखध्यायकर्मणाम् | 
अयं तु परमो धर्मो यद्योगेनाऽऽत्मदशंनम् ॥ '” इति ॥ 

इयं च सवा दैवी सपतप्राण्याख्याता ब्राह्मणस्य स्वामाविकीतरेषां नेमित्तिकीति 
न विरोधः ॥ ४२॥ ` 

श्री० दी०--तत्र ब्राह्मणस्य खामाविकानि कमण्याह--शम इति । शमधि- 
तेप्रमः । दमो बह्न्दरियोपरमः । तपः पूर्वोक्तं शारीरादि । शौचे बाह्याभ्यन्तरम् । 
्षानिः क्षमा । आजेवमवक्रता । ज्ञानं शास्रीयम् । विन्ञानमनुमवः । आत्तिक्यमस्ि 
परटोक इति निथयः । एतच्छमादि ब्राह्मणस्य खमावाजातं कम॑ ॥ ४२ ॥ 

म० दी ०--सषत्रियस्य गुणस्वभावक्रतानि कर्माण्याह-- 

शोय तेनो धृतिद्षयं युद्धे चाप्यपरायनम् ॥ 
दानमीश्वरभावश्च +षत्रकमं सखभावजम् ॥ ४३२ ॥ 

शोर विक्रमो बवत्तरानपि प्रह पवृत्तिः । तेजः प्रागरम्यं परैरप्षणीयत्वम् । 
पुतिभेहल्यामपि विपदि देहेन्दरियपतिघातस्यानवप्तादः । दाक्ष्यं दक्षमावः प्रहत प्रत्यु 
तप्ेषु कार्येष्वन्यामोहेन प्रवृत्तिः । युद्धे चाप्यपलायनमपर्चुखीभावः । दानम 
कोचेन वित्तिषु खस्वत्वपरित्यगेन परस्वत्वापादनम् । ईश्वरभावः प्रनापालनाथमीशि- 
तव्येषु प्रमुशक्तिप्रकटीकरणे च । क्षत्रकर्म क्षत्रियनातेधिहितं कमं खमावनं सत्वो 

नि 

पपनेनरजोगणस्वमावनम् ॥ ४३ ॥ 

श्री° दी०-- क्षत्रियस्य खामाविकानि कमीण्याह-शौयंमिति । शौय पर- 
कमः । तेजः प्रागरम्यम् । पृतिर्धयम् 1 दाध्यं कोशम् । युद्धे चाप्यपरायनमप- 
भ । दानमेदायैम् । इश्वरमावो नियमनहाक्तिः । एततत्रियस्य सखमावजं 
केम ॥ ४३॥ 

कृपिगोरक्यवाणिग्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ॥ 
परिचय।समकं कमं शृद्रस्यापि स्वभावजम् ॥ ‰ ॥ 

म० ठी ०- कृषिरिनोतत्यरथं॒मूमेविटेलनम् । गोरक्स्य भवो गौरक्ष्यं पाशु 
पास्यम् । वाणिन्यं वणिजः कर्मं कयविक्रयादिलक्षणं, कुपीदमप्यत्रान्तमेमनीयम् । 

कनन 

1 

+ श्रीधरटीकामृले ^ क्षात्र कमं = इति पाटः । 



[०१८ ०१५] श्रीपरद्धगवह्रीता | ४९५ 

वैरयकम वैरयजति; कर्म, खमभावजं तमउपपर्भनरनोगुणस्वमावनम् । परिचर्यात्मकं 
द्विजातिशुश्रुषात्मकं कमे ररादरस्यापि स्वमावजं रजउपप्जनतमोगणस्वभावनम् ॥४४॥ 

भ्रा दा०-वरयदरद्रयाः कमाऽऽह--कृषाति । कृषिः क्षणम् । गा रक्ष 
तीति गोरक्षस्तस्य भवो गौरक्यं पाडपाल्यमित्यथः । वाणिज्यं कऋरयविक्रयादि । एत- 
दरयस्य खमावजं करम । अवणिकपरिचरयीत्मकं शद्स्यापि खमावजे कर्म ॥ ४४ ॥ 

म० दी०-- तदेवं वणीनां स्वभावजा मौगास्या धर्मा अभिहिताः । अन्येऽपि 
धमाः शान्ञेष्वान्नाताः । तदुक्तं मविष्यपुरागे-- 

^“ धमः प्रयः सतमदिषटं श्रेयोऽम्युदयरक्षणम् । 
सतु पञ्चविधः प्रोक्तो वेदः पतनातनः ॥ 
वणेषरमः समतस्तवेक आश्रमाणामतः परम् । 
वणोश्रमस्ततीयस्त् मोणो नैमित्तिकस्तथा ॥ 
वणेत्वमेकमाश्रिल यो परमः सप्रकीते । 
वधमः स॒ उक्तस्त॒ यथोपनयने नप ॥ 
यस्त्वाश्रमं समश्य अधिकारः प्रवतते | 
प सस्वाश्रमघमेः स्याद्धिक्षादण्डादिको यथा ॥ 
वणंत्वमाश्रमत्वं च योऽधिज्ृत्य प्रवतैते । 
स वणीश्रमधर्मस्तु मोऽ्ञ्याचा मेखला यथा ॥ 
यो गुणेन प्रवर्तेत गुणपमैः प॒ उच्यते | 
यथा मूषौमिषिक्तस्य प्रजानां परिपारनम् ॥ 

° निमित्तमेकमाध्निल्य यो घर्म; पेप्रवते | 
नेमित्तिकः सर विनेयः प्रायश्चित्तविषिर्थथा  ॥ [ इति ]। 

अभिकारोऽत्र घर्मः । चतुषिषं धमेमाह हारीतः--" अथाऽऽश्रमिणां प्रथधर्मो 
विरोषधमेः समानध: कृत्तर्मश्च ” इति । प्रथगाश्रमानुषठानादयृयग्धर्मो यथा चातु- 
वंण्येधमेः । स्वाश्रमतरिशेषानुष्ठानाद्विशेषधर्मो यथा नेष्ठिकयायावरानृन्ञायिकचातुराश्र- 
म्यतिद्धानाम् । सर्वषां यः पतमानो धमः प्त प्मानधर्मो नैष्ठिकः कृत्लरषमं इति । 
नेष्ठिको बह्चारििशेषः । यायावरो गृहस्थविरोषः । आनज्ञायिको वानप्रस्थविरोषः । 
चातुराश्चम्यापिद्धो यतिविकेषः । सवैषामिति वणीनामाश्रमाणां च | तत्नाऽऽचो यथा 

 महाभारते- 

“ आनृशंस्यमर्हिप्ता चाप्रमादः संविभागिता १ 
श्राद्धकमौऽऽतिथेयं च पल्यमक्रोध एव च ॥ 

१ग. छ, श्यल्युरा । 



१९६ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वामिकतदीकाभ्यां समेता--[स०१८क्नो०र५] 

सेषु दरिषु संतोषः शचं नित्यानसूयता । 
आत्मज्ञानं तितिक्षा च धमः साधारणो नृप " ॥ [इति] | 

पर्वीश्रमप्ताधारणस्तु प्रागुदाहतः । निष्ठा सपारसम्चिस्ततस्रयोजनो नैष्ठिको मोक्षहे- 
त्वालनज्ञानोत्पत्तिप्रतिबन्धकप्रत्यवायपरिहाराय निष्कामकमानुष्ठानं कत्लधर्म इत्यथः | 
आश्रमाश्च शाखेषु चत्वार आन्नाताः। यथाऽऽह गौतमः--“५ तस्याऽऽश्रमविकटप- 
मेके ब्रुवते बरह्मचारी गृहस्थो भिकषर्वैखानप्तः ” इति । आप्तम्बः-- “चत्वार आश्रमा 
गारहस््यमाचार्यकृे मौनं वानप्रस्यमिति तेषु सर्वेषु यथेोपदेशषमन्यग्रो वर्तमानः क्षमं 
गच्छति " इति । वसिष्ठः--““ चत्वार आश्रमा ब्रह्मचारिगृहस्थवानप्रस्यपरि्राजका- 

स्तेषां वेदमधीत्य वेदो वेदान्वाऽविरीग्रह्मचर्यो यमिच्छेततमावपेत् ” इति । एवं तेषां 
पृथग्वमी अप्यान्नाताः । तथा फठमप्यन्ञानामाश्नातम् । यथाऽऽह मनुः-- 

^ श्रुतिस्मत्युदितं धमेमनुतिष्ठम्हि मानवः । 
इह कीतिमवाम्रोति प्रेय चानुत्तमं मुखम् ” ॥ [इति] | 

अनुत्तमं पुलमिति यथाप्रा्ततत्ततफछोपठक्षणार्थम् । आपसतम्बः-“(वषैवणौनां खध- 
मानुष्ठने परमपरिमितं सुखं ततः परिधृततो कर्मफटरषेण जातिं रूपं वर्णं वहं वृत्तं 
मेधां प्रज्ञां द्रव्याणि धमीनुष्ठानमिति प्रतिप्यन्ते ” [ इति ] । गोतमः--^ वणी 
आश्रमाश्च खधरनिष्ठाः प्रेत्य कमफटमनुमूय ततः शेषेण विरिषटदेद नातिकुररूपा- 
युःश्रतवरृत्तवित्तपुखमेधक्तो जन्म प्रतिपद्यन्ते विष्वञ्चो विपरीता नयन्ति ” [ इति } | 
अन दोषशब्देन मृक्तञ्योतिष्टठोमादिकमीतिरिक्तं वित्रादिकमोनुशयश्षबिदितमुच्यते नतु 
पूर्वकर्मण एकदेश इति स्थिते ^ कृतात्ययेऽनुशयवान्दष्टस्मतिम्यां यथेतमनेवं च ” 
द्यत्र । भदरप्युक्तम्- | 

४ 

५ गौतमीयेऽपि तेच्छेषसतस्माचित्रादयपेक्षया " इति| 

विष्वश्वः सवैतोगामिनो यथष्टचेष्टा विपरीता नरकादौ जन्म प्रतिपद्य विनरयन्ति 
क@ (५ ¢ क 

कृमिकीटादिमवेन सवेपुरुषा्थम्यो भरदयन्त इत्यथः । हारीतः-- 
५ काम्यैः केचिन्ञदानि्तपोमिर्ध्वा छोकान्पुनरायानि जनम । 

कमिमुक्ताः सत्ययन्ञाः बुदानासपोनिषठ अक्षयान्यानि डोकान् [इति] | 
अत्र कामनापदपद्धावनिभन्धनः फल्मेदो दर्शितो मविष्वंपुराणे-- 

८ फट विनाऽप्यनुष्ठानं नित्यानामिप्यते स्फुटम् । 
काम्यानां खणफ्रछायं तु दोषघताथैमेव तु ॥ 
नेमित्तिकानां-करणे त्रिविधं कर्मेणां फलम् 1 
क्षयं केचिद्पात्तस्य दुरितस्य प्रचक्षते ॥ 

१क, छश्राक्षः ।२ख.ग. घ. ड. छ. ज. “्यत्पुराः । 



[अ ०१८ ०१५-४६] श्रीपद्धगवद्रीता । ४९७ 

अनुत्पत्ति तथा चान्ये प्रत्यवायस्य मन्वते । 
नित्यां क्रियां तथा चन्ये अनुषङ्गफषं विदुः ” [इति] ॥ 

जन्य आपसतम्बादयस्त्यथाऽऽग्रे फलार्थे निमित इलयादिवचौरानपषद्धिकफलतां 
नित्यकमणा वदुः । श्रुतिश्व-“ चयो घमंस्छन्धा यज्ञोऽध्ययनं रनपिति प्रथमस्तप 
एव द्वितीयो ब्रह्मचायाचायुखवामीं ततीय ऽत्यन्तमालमानमाचार्यक्गटेऽवसादयन् » इति 
गृह्यवानप्रस्यब्रह्मचारिण उक्तवा ५ स्तवे एते पुण्यडोक्रा भवनि " इति तेषामन्तःक- 
रणशुद्धवमवि माक्षामावमुक्त्वा शद्धान्तःकरणानामिषामेव पाश्ाजकमवेन ज्ञानगिष्टया 
मक्षिमाह--“ बरह्मप्रस्थोऽमतत्वमेति ” इति । तदेवं स्थिते ब्रह्मचारी गृहस्था वान- 
मस्थो वा मुमृषषुः फट्ाभिप्ंषित्यागेन भगवदणवुद्धया -- 

स्वेस्वे कर्मण्यभिरतः संपि रभते नरः ॥ 
स्वकमनिरतः सिद्धि यथा विन्दति तच्छण ॥ ५५ ॥ 

स्वे स्वे तत्तद्रणाश्रमविहिते नतु खेच्छामात्रक्ते कर्मणि श्रति्मत्यदितेऽभिरतः 
पम्यगनुष्ठानपरः संधिद्धि देहेन्धियपधातस्याशद्धिक्षयेन सम्यग्त्तानोत्प्तियोग्यतां ठभते 

वैर नर वणोश्रमामिमानी मनुष्यो मनष्याधिकारित्वात्कमेकाण्डस्य । देवादीनां व्णाश्रमा- 
भिमानित्वामावाचुक्त एव तद्धमष्वनधिकारः । वणोश्रमाभिमानानपेक्षे तपाप्तनादावापि 
कारस्तषामम्यस्तीति साधितं देवताधिकरणे । ननु बन्धहेत्नां कमणां कथं मोक्षहेतत्व- 
मुपायविरोषदित्याह-सखकमनिरतः पिद्धिमक्तख्श्षणां यथा येन प्रकरेण विन्दति 
तच्छृणु श्चुता तं प्रकारमवधारयेदयर्थः॥ ४९ ॥ 

श्रा° 2[०--पएवमूतस्य ब्राह्मणादिकमणो ज्ञानहतुत्वमाह--स्रे ख इति । 
खखवाधिकारविषहिते कमेणि अभिरतः परिनिष्ठितो नरः संपिद्धि ज्ञानयोग्यतां मते | 
कमणां ज्ञानप्रापिभकारमाह--स्वकम॑तिसार्भेन । खकर्मपरिनिष्ठितो यथा येन प्रक- 
रेण त्छन्ञानं छमते तं प्रकारं शण ॥ ४९ ॥ 

यतः प्रव्र्तेमूताना येन प्रषमिदं ततम् ॥ 
स्वकर्मणा तमभ्यच्यं पराद् विन्दति मानवः॥ ४६ ॥ 

भ० टी०--यतो मायोपाधिकचेतन्यानन्दधनात्सरवत्तात्पर्वरक्तेरीश्वरादपादानान्नि- 
(मत्ता पवन्तयामेणः प्रवृत्तिरुतपत्तिमायामयी स्वप्रथादरीनामिव मतानां मवन. 
धणामाकाङ्ारीनां येन कैकेन पृद्रमेण स्फुरणख्पेण च पक्रमिदं दरयनातं 
त्िष्वापिं कारषु तत्र व्याप्त स्वात्मन्येवान्तमावितं कस्ितस्यायिष्ठानानतिरेकात् । 
ग 

१ क, 'पासनावि" । 

६२ 



४९८ मधुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिङतदीकाभ्यां समेता -[अ ०१८ ०८५] 
दी, 

तथा च श्रतिः--“ यतो वा मानि मृतानि जायन्ते । येन जातानि जीवन्ति । 
यत्प्रयन्त्यमिप्तविराम्ति । ताद्विजिन्नास्ठ । तद्रह्येति ” [ इति) । अत्र 

यत इति प्रकृतौ पश्चमी । यतो येनेति चैकत्वं विवक्षितम् । “ आनन्दो ब्रह्मेति व्यना- 

नात् । आनन्दाद्धयेष सद्मानि मृतानि जायन्ते । "? इति च तस्य िणेयवाक्यम् । 
¢ मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ” इलयादिश्चुलन्तराच मायोपाधिलामः। 
५ यः पर्वतः सर्वीत् ” सत्यािशरत्यन्तरात्पवज्ञत्वादिदामः । एवं च श्रौत एवाय 

म्यो मगवता प्रकाशितः--यतः प्रहत्तिभूतानां येन सर्वमिदं ततमिति । तमन्तयो- 

मिणं भगवन्तं स्वकर्मणा प्रतिवर्ण विहितेनाभ्यच्यं तोषयित्वा तत्प्पादादिकाल्यज्ञा 
ननिष्ठायोग्यतारक्षणां पिद्धिमन्तःकरणदुद्धि विन्दति मानवः । देवादिस्तूपाप्नामात्रेणेति 
भावः ॥ ४६॥ | 

श्री° दी°--तमेवाऽऽह--यत इति । यतोऽन्तयामिणः परेश्वराद्रताना प्राणि 
नां प्रवृत्तिशचेष्टा मवति । येन च कारणात्मना सर्वमिदं विशं ततं व्याप्त तमीश्वरं खक- 
म॑णाऽभ्यच्यं पूजयित्वा द्धि रमते मनुप्यः ॥ ४६ ॥ 

प° दी०--यतः खधर्म एव मनुष्याणां मगवत्प्रपरादहेतुरतः-- 

प्रेयान्सधर्मा विगुणः परपमास्छिनुषिताव् ॥ 
स्वभावनियतं कम डर्वत्राऽऽप्रोति किल्ििषम्॥ ‰७॥ 

परधमीत्सम्यगनुष्ठितादपि ्रेयानप्शञस्यतरः स्वधर्मो व्िगुणोऽप्तम्यगनुष्ठितोऽपि । 
तस्माक्षध्ियेण परता त्वया स्वधर्मो युद्धादिरेवानुष्ेयो न परधर्मो भिक्षाटनादिरित्यमि- 
प्रायः । ननु स्वधर्मोऽपि युद्धादिबन्पुवधादप्रयवायहेतुत्वाजनानुष्ठेय ईति नेल्याह-स्वमा- 
वनियतं पर्वक्तं शोय तेन इत्यादि स्वमावजं युद्धादि कर्म कुवन्किस्विषं पापं गन्धु- 
वधादिनिमित्तं न प्रापरोति। तथा च प्राग्यास्यातं “पुखदुःखे समे कृत्वा"! इत्यत्र । विहित. 
ज्योतिष्टोमाङ्गपरुिप्राया इव विहितयुद्धाङ्गबन्धुहिं्ताया पि प्रल्वायहेतुत्वामागात् । 
तथा चोक्तमधघस्तात् ॥ ४७ ॥ 

श्री० दीं०-खकर्मणेति विशेषणस्य फषटमाह--भ्रेयानिति । विगुणोऽपि 
स्वधैः सम्यगनुष्टितादपि परधमीच्छेयाञ्श्रेष्ठः । नच बन्धुवधादियुक्तादुद्धादेः स्वध- 

= माद्धिक्षाटनादिपरधमेः प्रष्ठ इति मन्तम्यम् | यतः स्वमवरेन पुवोक्तिन नियते नियमे- 
नोक्तं कमं कुवन्किल्िषं नाऽऽप्नोति ॥ ४७ ॥ 

म० दी०--यम्मदेबं विहितरहिपादेनं प्रयवायहेतुतं परधमेश्च भयावहः पतामा- 
~ 

2 ५४ [र [र ५ [ 

न्यदोषेण च सवैकर्माणि दुष्टानि तस्मादनज्ञो वणोश्रमाभिमानी-- 

१स्.ग. च. ञ्च. श्रमतवि। 



[अ०१८गो ०-८-४९] भ्रीमद्धगवट्रीता । ४९९. 

सहजं कम कौन्तेय सदोषमपि न यजेत् ॥ 
सर्वारम्भा हि दोपेण धूमेनाग्निशिाऽऽताः ॥ ९८ ॥ 

हे कोन्तेय पहनं खमावनं करम॑सदोपमपि विहितहिप्तायुक्तमपि ज्येोतिष्टोमयु- 
द्धादि न त्यनेदन्तःकरणरुद्धेः प्राम्भवानन्यो वा । नह्यनातज्ञः कश्चित्षणमपि कमौ- 
ण्यकृत्वा स्यातं शक्रेति । न च परधमननुतिष्ठत्पि दोषान्मुच्यते | पर्वीरम्भाः 
स्वधमाः परघमीश्च स्वँ हि यस्मादोषेण चिगृणात्मकत्वेन सामन्येनाऽञ्वृता व्याप्ताः 
सदोषा एव । तथा च प्राण्याख्यातं “ प्रिणामतापस्कारेगुणव्रत्तिविरोषाच्च दुःखमेव 
सवै विवेकिनः" इति । तस्मादगत्याऽनातनज्ञः काणि कुवैन्विषजङृमिसि विषं सहं 
क्म युद्धादि तरिगुणात्मकत्वेन पतामान्येन बन्धुवधादिनिमित्ततवेन विषेण च परदोष 
मपि न त्यजेत्पवेकर्मलागाप्तमथंत्वात् । स्वैक्मल्यागप्तमर्थस्तु शुद्धान्तःकरणस्यनेदे- 
वेत्यमिप्रायः ॥ ४८ ॥ 

श्री° दी०-यदि पुनः सरंस्यदृष्टया स्वधम हिपरारक्षणं दोषं॑मत्वा परधम 
ष्ठं मन्यते ता प्दोषत्वं परधरमऽपि तुर्यमित्याशयेनाऽऽह-सहनपिति । सहनं 
सखमावविहितं कमे सदोषमापे न लनेत् । हि यस्मत्सरवैऽप्यारम्मा च्टादृष्टाथीनि सवा- 
ण्यपि कमणि दोषेण केनविदावृता व्याप्ता एव| यथा सहनेन धूमेनाथिरावृतसद्रत् । 
अतो यथाऽ्ेधूमह्पं दोषमपकलय प्रताप एव तमःशीतादिनिवृत्तये सभ्यते तथा 
कमेणोऽपरि दोषांश विहाय गुणांश्च एव सत्छशुद्धये सम्यत इल्यः ॥ ४८ ॥ 

म टी०--कः पुनः प्ैकमेल्यागपमर्षः, यो निलयानिल्यवस्तुविवेकनेनेहामुत्राथमो- 
गवैराग्येण दामदपादिपंप्तः कर्मनां परिद्धिमशुदधिपरिक्षयद्वारा मुमू्रुः शुद्धनलयालेक्य- 
जिज्ञापां प्राप्तः स खेषटभोक्षदेतुबरह्मलिकयज्ञानप्ताधनवेदान्तवाक्यश्रवणादि कर्तु वै. 
विकषेपनिवृत्त्या तच्छेषभूतं सवेकमेपेन्यापं शरुति्मृतिषिहितं दुयादेव । “ तस्मदिरव- 
विच्छान्तो दन्त उपरतत्तिकलुः पपाहितो मूत्वाऽऽत्मन्येवाऽऽत्मानं पर्येत् ” इति 
श्रुतेः । ̂ तलयानृते सुखदुःखे वेदानिमं लोकममुं च परित्यज्याऽऽत्मानमनविच्छेत्" इति 
स्मतेश्च । उपरतस्यक्तपवैकमां मूत्वाऽऽत्मानं पयेदातमदशेनाय वेदान्तवाक्यानि 
व्रिचारयेदिति श्रुत्यभैः । एतादश्च एव बह्पस्थोऽमृतत्वमेतीति श्रुत्या धमेस्छन्धत्रय- 
विहक्षणत्वेन प्रतिपादितः परमहंसपरिनानकः परमहंप्परिाजकं कृतकरं गुहमुप- 
सृत्य वेदम्तवाक्यविचारपमर्ो यमुदिर्याथातो ब्रब्ि्ञपेलयादिचतुख्षणपीमपा 
मगवता बादरायणेन समारम्मि । कीदशोऽपावियाह-- , 

अपक्तबुद्धिः सव जितासा विगरतस्परहः ॥ 
नेष्कम्यंपिदि परमां संन्यामेनाधिगच्छति ॥ ९९ ॥ 



५०० मधुसूदनसरस्वती शधीधरस्वामिङृतदीकाभ्यां समेता--[अ०१८नो०५०] 

सर्वत्र पुत्रदारादिषु पक्तिनिमित्तेष्वपि असक्तयुद्धिरहमेषां ममेत इत्यभिष्वङ्रहेता 
ुद्धिय॑स्य सः । यता जितात्मा विषयेभ्यः प्रल्याट्ल् वरीक्रतान्तःकरणः } विषयरागे 
सति कथं प्र्याहरणं तत्राऽऽह--विगतस्प्रहः, देहजीवितमोगेप्वपि वाज्छारहितः 
(भ भ सर्वददयेषु दोषदक्ेनेन निलयबोधपरमानन्दरूपमेोक्षगुणदरेनेन च सतो विरक्त इलर्थः। 

य एवं शुद्धान्तःकरण “खकर्मेणा तमम्यच्यै पिद्धि विन्दति मानवः इतिवचनप्रतिषा- 
दितां कर्पनामपरमां सिद्धि ज्ञानपाधनवेदान्तवाक्यविचाराधिकाररक्षणां ज्ञाननिष्ठायो- 
गयतां प्राप्तः प्र सन्यातेन शिखायज्ञोपवीतादिपरहितपर्वकमैल्यागेन हेतुना तत्पूषैकेण 
विचरिणेत्य्थः । नेष्करम्यतिद्धि निप्करम ब्रह्म तद्विषयं विचारपरिनिष्पन्नं ज्ञाने नेप्कर्म्य 
तद्रूपां धिद्धि परमां करमजाया अपरम्षिद्धेः फटमृतामपिगच्छति साधनपरिपाकेण 
्रामरोति । अथवा संन्यतिनेतीत्थमूतरक्षणे तृतीया । सपैकर्मतन्याप््यां नेप्कर््य- 
पिद्धि बह्माक्षात्कारयोग्यतां नैगुण्यल्क्षणां पिद्धि परमां पृक्याः पिद्धेः साच्तिक्याः 
फटमूतामधिगच्छतीत्यथेः ॥ ४९ ॥ 

श्री दी०-ननु कथं कर्मणि क्रियमाणे दोषांशप्रहाणेन गणांश एव संपत्स्यत 
इत्यपेक्षायामाह --असक्तेति । अप्तक्ता पङ्गशन्या बुद्धियैस्य, भितात्मा निरहंकारः, 
विगतद्यहो विगता स्पहा फटविषयेच्छा यस्मात्स एवंभूतेन “श यागः ताच्तिको मतः" 
इत्येव पवोकतेन कर्मापक्तितत्फर्योस्त्यागटक्षणेन सेन्याप्रेन नेष्करम्यपतिद्धि सवैकमनि- 
वृत्तिरक्षणां सत्वरुद्धिमधिगच्छति । यद्यपि सङ्गफल्योस्स्यागेन कमानुष्ठानमपि 
नेष्कम्येमेव करैत्वामिनिवेशामावात्, तदुक्तम्--“ नैव किंचित्करोमीति युक्तो मन्येत 
तच्ववित् » इत्यादि शछोकचतुष्टयेन, तथाऽप्यनेनोक्तरक्षणेन संन्यासेन परमां नैप्क- 
म्यतिद्धि “पपैकर्माणि मन्ता पन्यस्याऽऽपते पुं वशी" इलेवरक्षणां पारमरहस्यापरप- 
यांयां प्रप्नोति ॥ ४९ ॥ 

म० दी०--प्रागुक्तसाधनपपन्नस्य स्ैकमेपतन्याततिनो बहज्ञानोतपत्तौ साधन- 
करममाह- 

$ 0 ४७ थ् 9 ® (~ ध = 
[सद प्रप्रा यथा ब्रह्म तथाऽश््रात निंबधि म॥ 

क भ, ४. श 

समाप्तरव कान्तय ष्ठ ज्ञानस्यया परा ॥ 4०॥ 

सकमगेश्वरमाराध्य तमप्तादजां पथैकरमत्यागपयन्तां ज्ञानोत्पत्तियोगयताहूपां पिद. 
मन्तःकरणङरुद्धि प्राप्तो यथा^ब्रह्म प्राप्नोति येन प्रकारेण शुद्धमात्मानं पराक्षात्कतेति 
तथा ते प्रकारं निगोध मे मद्रचनादवधारयानष्ठातुम् । किमतिविसतरेण नेलयाह-पमा- 
#१९ (क ® ५, क ५ ५ (+ सेन ्षेपेणेव न तु विस्तरेण हे कोन्ेय । तदवधारणे किं स्यादित्यत आह-निष्ठा 
ज्ञानस्य चा परा, ज्ञानस्य विचारपरिनिपत्नस्य निष्ठा परिसमािः । यदनन्तरं पाध- 



[अ०१८छो०५१-१२] श्रीमद्धगवह्वीता । ५०१ 

नान्तरं नानुष्ठेयमस्ि । परा श्रेष्ठा सर्वान््या वा पाक्षानमोक्षहेतुत्वात् । तां द्धि 
प्राप्तस्य ब्रहमप्रा्िरूपां ज्ञाननिष्ठां परां पकषेपेण निबोषेल्यथंः ॥ ९० ॥ 

श्री ग्दार-एर्वमृतस्य परमहंसस्य ज्ञाननिष्ठया ब्रह्ममावप्रकारमाह- पिद्ध 
प्राप्न इति षड्भिः । नेष्कम्येपिद्धि प्राप्तः सन्यथा येन प्रकरेण ब्रह्म प्रप्नोति तथा 
तं प्रकारं सक्षपेणेव मे वचनाननिबोध ॥ ९० ॥ 

म० 2ी०-- सेयं ज्ञाननिष्ठ पप्रकरोच्यते- 

बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृ्याऽऽसानं नियम्य च ॥ 
शब्दादीनििषयांस्यक्वा रागेषों व्युदस्य च ॥५१॥ 

विराद्धया सैपदयतिपययदरान्यया वबुद्याऽहं बरह्मास्मीतिवेदान्तवाक्यजन्यया बद्ध 
वृत्त्या युक्तः सदा तदन्वितो पत्या पेयैणाऽऽसानं शरीरेद्धियपेवात नियम्योन्मागेप्र- 
वृत्तेमिवाय।ऽऽत्मप्रवणं करत्वा । चशब्देन योगशाखोक्तं साधनान्तरं समुच्ीयते । 
शम्दादीञ्छन्द॑स्परोरूपरसगन्धान्विषयान्मोगेन बन्धहेतून् , सामधथ्याज्ज्ाननिष्ठायररी- 
रस्थितिमात्रप्रयोजनानुपयुक्तननिषिद्धानापे लक्त्वा ररीरस्थितिमात्र्थेषु च तेषु राग- 
द्वेषे व्युदस्य परिलज्य । चकारादन्यदपि ज्ञानविक्षेपकं परिलयज्य, विवरिक्तपेवीत्यत्र 
स्यादेलयध्याहतेन ब्रह्मभूयाय कल्पत इत्यनेन वेाऽन्वयः ॥ ५१ ॥ 

भी° दी °--तदेवाऽऽह-बुद्धेतिं । उक्तेन प्रकरेण विशुद्धया पूर्वोक्तया 
पा्तिक्या बुद्या युक्तो धृत्या साच्तिक्याऽऽत्मानं तामेव वुद्धि नियम्य निश्वलां 
कृत्वा शब्दादीन्विषयां स्त्यक्त्वा ताद्विषय। रागद्वेषौ च व्युदस्य । बुद्धा विशुद्धया 
युक्त इत्यादीनां बैद्यमूयाय कपत इति तृतीयेनान्वयः ॥ ९१ ॥ 

विषिक्तपेवी रष्वाश्ची यतवाक्कायमानसः ॥ 
ध्यानयोगपरो नियं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥ ५२ ॥ 

म० दी०--विविक्तं जनप्तमदराहितं पवितं च यद्रण्यागरगुहादि तैत्पेवितु 
शीलं यस्य स चिततेकाग्यपरपत््य् तदविक्षपकारिरहित इत्यथैः । दषवाक्षी वधर पर. 
मितं हितं मेध्यं चरितुं शीठं यस्य स निद्रारस्यादिचित्तख्यकारिरहित इत्यथे 
यतानि संयतानि वा्छायमानप्तानि येन प्त यमनियमाप्तनादिप्ताधनपतपन्न इत्यथं 
ध्यानयोगपरो निलयं चित्तस्याऽऽत्माकारपरत्ययावृत्तिध्यानम् । आत्माकारप्रत्ययेन निद्र 
त्तिकतापादनं योगः | नित्यं सदेव तत्परस्योरनष्टानपरो न त मनच्रनपतीथयान्नारि 

[ (य् (किरन् क 

परः कदाचदत्यथः | कराग्य इष्टाष्टवषयष सप्हयाविरापाचत्तपरमाम पमूपाश्तः 

सम्यङ्।नश्वर्त्वन निदययमान्रतः ॥ ५२ ॥ 

भरी° ठीर--किं च--विग्रिक्तेपि । विविक्त 
४१ 

। शुद्धदेशावस्थायी रष्वाशी 



५०२ पधुसूदनसरस्वतीशीधरस्वामिकृतरीकाभ्यां समेता--[अ०१८े०५६-५] 

मितमोनी । एतैरुपयेतवाक्ायमानप्तः सेयतवा्देहवित्तो भत्वा नित्यं सवेदा ध्यानेन 
यो योगो बह्यपंसरस्ततरः सन्ध्याना्यविच्छेदायै पुनः पुनद्दं वैराग्यं सम्यगुपा- 
[4१ 

धरितो मृत्वा ॥ ९२ ॥ 
+ * $ ०९ ॐ $ क) 

अहकार् बर् दष काम क्रां पद्महम् ॥ 

विमुच्य निम॑मः शान्ती ब्रह्मभूयाय कलपते ॥ ५३ ॥ 
म० दी०-अहकारं मदाष्च्प्रमुतोऽहं महतां शिष्योऽतिविरक्तोऽध्मि नालि 

द्वितीयो मत्सम इत्यमिमान, बल्मप्रदग्रहं न तु शारीरं तप्य स्वामाविकतवेन त्यक्त- 
मशक्यत्वात्, दपं हषनन्यं मदं धमीतिक्रमकारणं “ हृष्टो दृप्यति दृपषो पर्ममातिकाम- 
ति" इति सतेः, कामे विषयामिराषं वैराग्यं समुपाश्रित इत्यनेनोक्तस्यापिं कामत्यागस्य 
पुनवचनं यत्नापिकयार्थम् , कोधं द्वेष, परिग्रहं शरीरधारणार्थमसहतवेऽपि परोपनीतं 
बाह्योपकरणं विमुच्य त्यक्त्वा रिखायज्ञोपवीतादिकमपि, दण्डमेकं कमण्डलुं केषी. 
नच्छादनं च शाचराम्यनन्ञातं- खरशरीरयातरा्थमादाय परमहं्परित्रानको मृत्वा 
निर्ममो देहजीवनमात्रेऽपे ममकाररहितः । अत एवाहंकारममकारामावादपगतहरष- 
विषादत्वाच्छान्तश्चित्तविक्ेपरहितो यतिज्ञानपतधनपरिपाकक्रमेण जद्मूयाय ब्ह्प्ताक्ष- 
त्काराय कल्पते समर्थाँ मवति ॥ ९३ ॥ 

श्री° दी०- रि च--अहकारमिति । ततश्च विरक्तोऽहमित्या्हंकारं बं 
दुरा्रहं दर्प योगबछादुनमागंपवृततिरक्षणं प्रारव्धवश्यात्पराप्यमाणेप्वपि विषयेषु कामं 
रोधं परिग्रहं च विमुच्य विरोषेण लयकेत्वा बहादापननेषु निमेम; पुब्शान्तः परामुप- 
शान्ति प्रातो ब्रह्मभूयाय ब्रह्माहमिति नेश्वस्येनावस्थानाय कर्पते योग्यो मवति ॥९३॥ 

म० दी ९-केन क्रमेण ब्रह्मभूयाय कत इति तदाह-- 

हमभूतः प्रसनात्मा न शाचाति न काङ्क्षति ॥ 
वि 8 

समः सर्वेषु भूतेषु मद्रकं कमते पराम् ॥ ९ ॥ 
हमूतोऽहं बह्मास्मीतिददनिश्वयवाज्धवणमननाम्याप्ात्, प्रसन्नात्मा रृद्धचित्तः 

शमद्माद्यम्याप्तात् | अत एव न शोचति नष्टं न का्स्षत्यप्रा्तम् । अत एव निप्र. 
हानुग्रहयारनारम्मात्मः सर्वषु मतेषु आत्सापम्यन प््वेत्र सुतं दःखं च पदयतीद्यथेः | 
एवमता ज्ञाननेष्ठो यतिमरक्ति मयि भगवति शद्धे परमालमनि भक्तिमपासनां मदा. 
काराचत्तषटच्याहाच्तरूपां परिपक्रनिदिध्याप्तनाख्यां श्रवणमननाम्याप्फटमतां रमते 
परा श्रष्ठामव्यवधानन पराक्तत्कारफटां चतुर्विधा मजन्ते मामित्यत्रोक्तस्य मक्तिचतष्टय- 
स्यान्लां ज्ञानरक्षणामिति वा ॥ ९४ ॥ 

[ 



[अ०१८्नो०५५] भ्रीमद्धगवद्रीता । ५०३ 

श्री ० री ०-~- ब्रह्माहमिदयेवे नेश्वल्येनावस्थान्य फल्माह-- ब्रह्मभूत ऽति । 
्रह्ममतो ब्रह्मण्यवस्थितः प्रसन्नचित्तो नष्टं न शोचति । नचाप्रा्षं काङ्क्षति देहायमि. 
मानामावात् । जत एव सरवैप्वपि मृतेषु समः पन्रागदवेषादिक्रतविक्षेपामावात्पर्वमूतेषु 

क 

मद्धावनारक्षणां परां मद्धाक्त टमते ॥ ९४॥ 

म० दी०-ततश्च- 
क (क (भ्य 

भक्या माममिजानातं यावान्यश्चास्म ततः ॥ 
कि ५ क. ~ [ (प क 

तता मा त्ता ज्नावा वशत तदनन्तरम् ॥ 44 ॥ 

भक्त्या निदिध्यापरनासिकया ज्ञाननिष्ठया मामद्वितीयमात्मानममिनानाति पक्षा. 
त्करोति । यावान्विमुमित्यश्च यश्च पारपृणपत्यज्ञानानन्दनः पदा विध्वस्तपर्वोपापिर्. 
सण्डेकरत एकस्तावन्तं चामिजानाति । ततो मामेवं तत्वतो ज्ञात्वाऽहमप्म्यखण्डान- 
नदाद्वितीयं बरहयेति पाक्षात्कृत्य विदतेऽन्ानतत्कायेनिवृत्तो सर्वोपाधिशन्यतया मद्रूप 
एव मवति । तदनन्तरं बदवत्प्रारन्धकमेमेगेन(ण) देहपातानन्तरं नतु ज्ञानान्तरमेव । 
कत्वाप्रत्ययेनेव तद्धाम तदनन्तरमित्यस्य वैयथ्यापातात् । तस्मात् ^“ तस्य तावदेव चिरं 
यावन्न विमोक्ष्येऽथ सेपत्स्ये ” इतिश्रत्यथं एवात्र दरतो मगवता । यद्यपि ज्ञानेना- 
ज्ञाने निवतितमेव दीपनेव तमस्तप्य तद्विरोधिमाक्त्वात्तथाऽपि तदुपारेयमहकारदे- 
हादि निरुपादानमेव यावस्प्रारन्धकर्ममोगमनुवतैते दृष्टत्वादेव । नहि ̀  दृष्टेऽनुपपन्नं 
नाम । ताषिकैरपि हि स्तमवायिकारणनाश्षाटूव्यनाहमङ्गी कृवद्धिर्निरपादानं द्रव्यं 
क्षणमात्रं तिष्ठतीलङ्गीकृतम् । नित्यपरमाणपतमवेतद्यणकनाशे त्वप्रमवायिकारणनाशा- 
देव द्रग्यनाशः ५ समवयिनिरूपितकारणनाशत्वमुमयोरनुगतमिति नाननुगमः । ये 
तवप्तमवायिकारणनाश्षमेव परवत कायंद्रभ्यनारकमिच्छन्ति तेषामाश्रयनाशस्यले क्षण- 
द्यमन॒पादानं कायं तिष्ठति । एवं च तत्रैव प्रतिनर्धुकपंनिपति बहुकालवस्यितिः केन 
वयते । प्रारन्यकमेणश्च प्रतिबन्धकत्वं श्रतिपिद्धमन्तःकरणदेहाद्यवस्थित्यन्यथानुपप- 
्तितिद्धं च । एवं रिष्यततेवका्यदृष्टमपि तत्प्रतिबन्धकं तदमावमयेक्ष्य च पूरवतिद्ध 
एवान्नाननाश्र्तत्कायैमन्तःकरणादिकं नाशयतीति न पुनज्ञानपिक्षा । तद्क्त-- 

“८ तीथं श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम् । 
ज्ञानपमकाटमुक्तः कव्यं याति हतरोकः '” इति ॥ 

न जानामीत्यादिप्रत्ययस्तु तस्य निघृत्तान्नानप्याप्यज्ञाननाशजनितादनुपादाना- 
तपराक्षादात्माश्रयदेवाज्नानपंस्काराततत्छत्तानपंस्कारनिवत्यादन्तःकरणस्थिलवधेरिति वि- 

१ग , नन्तं मामभि । २क. ग. छ. ज. सद्रप ।३क. से. ज, वायनिः |» के, 

ग. घ्, च, छ, ज, न्न, ज, न्धं । ५क., वार्यत | 



५०८४ पधुमूदनप्तरस्वतीश्ीषरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१८४ये ०५६] 

वरणक्रृतः । अहं बद्यास्मीतिचरमपाक्षात्कारानन्तरमहं तह्य न भवामि न 
जानमीद्याद्प्र्यो नास्येव । यदि परं घटं न जानामीलयादिग्रत्ययः स्यात्तदुपपाद- 

नाय चेयं पेस्कारकस्पनेति नानुपपत्रम् । अज्ञानटेशपदेनाप्ययमेव संस्कासे विवक्षितः । 
नहि पावथवमन्ञानं, येन कियन्नरयति कियत्तिष्ठतीति वाच्यमनिवैचनीयत्वात् । एक- 
देशम्युपगमे तु तजनिवृद्यथं पुनश्चरमं ज्ञानमपेक्षितमेव । तच मृतिकारे दुधैटमिति 
तच्चज्ञानतस्कारनादयता तस्याम्युपेया । ततश्च संस्कारपक्षात्च कोऽपि विंहेष् इति 
प्वोक्तैव कल्पना श्रेयसी । दहदद्रजीबन्यकत्यपक्षया च प्रामगवतोक्तम् ““उपदेक्षयनि ते 
ञानं ज्ञानिनस्त्वदशिनः'' इति, स्थितप्रज्तलुक्षणानि च भ्याख्यातानि । तस्मात्साधक्तं 
विशते तदनन्तरमिति ॥ ९९ ॥ 

श्री° दी5-ततश्च-मक्टा मापिति । तया च परया भक्त्या त्तो माम. 

मिजानाति । कर्थभमूतम् , यावान्रवन्यापी यश्चासि सचिदानन्दधनस्तथामूतम् । ततश्च 
मामेवं त्वतो ज्ञात्वा तदनन्तरं तस्य ज्ञानस्याप्युपरमे सति मां विशते परमानन्दरूपो 
मवतीदयथः ॥ ९९ ॥ | 

प्र दी०-ननु योऽनामन्नोऽद्रान्तःकरणः सोऽन्तःकरण्द्धिपर्यन्तं सहनं 
कम न लनेत् । यस्तु शद्धान्तःकरणः स नैष्कम्य॑िद्धि सैन्यापतेनाधिगच्छतीव्युक्तम् । 
सेन्याप्तश्च ब्राह्मणेनैव कतम्यो न क्षत्रियवैरयाम्यामिति प्रागुक्तं मगवता “करमणे हि 
मष्िद्धमास्थता जनकादयः इत्यन्न । तत्र शुद्धन्तःकरणन प्षाज्रयाद्दिना क्र कमाण्य. 

नषठेयानि किं वा स्ैकर्मषन्याप्तः कतेव्यः | नाऽऽचः-- 

८ आररकषोमुनेयोगं कमे कारणमच्यते । 
यागाषृढस्य तस्यव शमः कारणमुच्यते 

इत्यादिना योगमन्तःकरणदद्धिमारूदस्य कर्मानुष्ठाननिषेधात् । न द्वितीयः- 

८ स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ] ” 

इत्यादिना ब्राह्मणधर्मस्य पवेकमम्न्याप्तस्य क्षतरियारिकं प्रति निषेधात् । नच 
कमानुष्ठानकर्मल्यागयोरन्यतरमन्तरेण ततीयः प्रकारोऽस्ि । तस्मादुभयोरपि प्रति- 
षिद्धतवेन गल्यन्तरामवेन चावरयकतेभ्ये प्रतिषेधातिक्रमे कमेद्याग एव भ्रेयान्बन्धहे- 
तुपरितयागेन मोक्षप्ाधनपोष्कस्यात्, नतु कमाण्यनुषेयानि चित्तविक्षेपहेतुतेन मोक्ष 
साधन्तानप्रतिबन्धकत्वादित्यमिप्रायमजुनस्याऽऽर्ष्याऽऽह भगवान्-- 

£ {९ [९ ॥ १, अ 

सवकमाण्याप मदा कुवाण मद्यपाश्रयः॥ 
त दु # त 

मद्मप्रादाद्काप्रातं शाश्रत पद्मन्धयम् ॥ 4६ ॥ 
यः पेक्तेः कमिः शुद्धान्तःकरण: सोऽवश्यं मगवेदेकशरणो मगवदेकशरणः 



` [अ ०१८ध्ो ५७] श्रीपद्धगवट्रीता । ` ५०९ 

तापय॑न्तत्वादन्तःकरणशद्धेः । एतादशश्रेद्राह्यणः संन्याप्तप्रतिबन्धरहितः पर्पकर्माणि 
सन्यप्यतु नाम । सेपतारविमोक्षस्तु तस्य मगवरेकशरण्य मगवत्यप्तादादेव । एता. 
दृशशचशत्रियादिः सेन्याप्रानधिकारी स करोतु नाम कर्माणि, किंतु मद्रयपाश्रयः, 
अहं भगवान्वासुदेव एव व्यपाश्रयः शरणं यस्य स मदेकशरणो मथ्यर्षितपर्वात्ममावः 
सेन्याप्तानषिकारात्सवेकमीणि सवानि कर्माणि वणाश्रमधर्मह्पाणि शोकिकानि प्रति- 
षिद्धानि वा पदा कुवणो मल्प्रपादान्ममेश्वरस्यानुप्रहादवासनोति दिरण्यगर्भवन्मद्विजञा- 
नोत्यत्त्या राश्वतं नित्यं पदं वेष्ण्रमम्ययमपरिणापमि । एतादयो मगवदेकशरणः 
करोत्येव न प्रतिषिद्धानि कमणि, यदि कृ्यात्तथाऽपि म्प्पतादात्प्ल्यवायानुत्पत्या 
मद्वि्तानेन मोक्षमाग्मवतीति मगवदेकक्षरणतास्तुलयर्थ सवेकर्माणि सवदा कुवाणोऽ- 
५ पीलनूघते ॥ ९६ ॥ ̀  

भ्री° री०--खकमेभिः परमेशवराराधनादुक्तं॒मोक्षप्रकारमुपसंहरति--स्ैक- 
मणीति । सषैकर्माणि नित्यौनैमित्तिकानि काम्थानि च कर्माणि पूर्नक्तकरमेण मद 
पाश्रयः सन्कुवाणोऽहमेव व्यपाश्रय आश्रयणीयो नतु खगौदिफटं यस्य स मस्रपता- 
दाच्छाश्रतमनारि अव्ययं निलयं सर्वेक्करष् वेप्णवं पदं प्राप्नोति ॥ ९६ ॥ 

म० ठदी०--यस्मान्मदेकशरणतामातरं मेोक्षप्ताधनं न कर्मानुष्ठानं कर्मपतन्यापतो वा 
तस्मातक्षचियस्वम्- 

चेता सव॑करमाणि मयि पंन्यस्य मस्परः ॥ 
बद्धियोगपुपाश्चिय मित्त सततं भव ॥ 4७ ॥ 

चेतसा विवेकव॒च्या सवैकमणि दशदष्टाथीनि मयीश्वरे सन्यस्य - यत्करोषि यदः 
श्सीत्यक्तन्यायेन स्मप्यं मत्परोऽहं मगवान्वापदरेव एव प्रः प्रियतमो यस्य 
मत्परः सन्बुद्धियोगं पुतक्तप्तमत्वबुद्धिरक्षणं याग बन्धहेतारपि कमेणो मोक्षहेतुत्वसे- 
पाद्कैमुपाश्रिल्ानन्यश्चरणतया खीक्ल्य मच्चित्तो मयि मगवति बामदेव एव चित्त 
यस्य न राजनि कामिन्यादौ वा पत मचित्तः पततं भव ॥ ९७ ॥ 

श्री री ०--यसदिवं तस्मात्- चेतसेति । सषेकमाणि वेत्ता मपि सन्यस्य 
परमप्यं मत्परोऽहमेव परः प्राप्यः पुरुषार्थो यस्य स म्यवसायासिकया बुद्धा योग- 

(५ क 

भृक्नित्य सततं कममनुष्ठानकषेऽपि ब्रह्मणं बरह्म हविरिति न्यामरेन मय्येव वित्त 
यस्य तथामृतो मव ॥ ५७ ॥ 

[3 [+ शै 

पठ ठी०-ततः किं स्यादिति ०दह- ¢ 

१फ.य. घ्. च. ्.ञ्, ममा | २क. रग. घ्. इ, अ, छ. ज. इ, अ, कम्पा 

य. ड. छ. अ, तत्राऽऽद् । 
६ र 



५०६ मधसदनसरस्वतीश्रीधरसागिद्धतरीकाभ्यां समेता--[अ०१८क०५८-६०] 

मचित्तः प्वदुगाणि मससादात्तार्यत्ति ॥ 

थ चेत्वमहकारात्त श्राष्यास विनर्क्ष्यासं ॥ ५4८ ॥ 

मच्चित्तस्तवं पवदुगाणि दुस्तराणि कामक्रोधादीनि सप्तारदुःखपताधनानि मतप्रस्ा- 
दात्खन्यापारमन्तरेणेव तरिप्यति अनायप्तिनैवातिक्रमिप्यति । अथ चेद्यदि 
मदुक्ते विश्वाप्तमक्त्वाऽहंकारात्पण्डितोऽहमिति गवाच्र श्रोष्यसि मद्रचनाथं न कर 
प्यक्ति ततो विनङ्क्ष्यसि पुरषाथादूष्टो मविप्यप्ि कामकारेण संन्यापा्याचरन् ॥९८॥ 

श्री° दी०--तंतो यद्धविप्यति तच्छणु-- मित्त इति । मचित्तः पन्मत्प्रपादा- 
त्पवाण्यपि दुगोणि दुस्तराणि सांप्रारिकाणि दुःखानि ताशेप्यपि । विपक्षे दोषमाह-- 
अथ चेद्यदि पुनस््वमहंकारान्त्ातृत्वामिमानान्मदक्तमेतच्न श्रोष्यति ताहि विनङ्क्ष्यति 
परुपरथाद्धश्यि ॥ ९८ ॥ 

पण री०--त्वं च- 

यदहंकारमाश्चिय न योस्स्य इति मन्यसे ॥ 
मिथ्येष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्ां नियोक्ष्यति ॥५९॥ 

अहंकारं पामिकोऽहं कूरं कमे न करिष्यामीति मिथ्यामिमानमाध्रिल्य न योत्स्य 
युद्धं न करिष्यामीति मन्यते यन्मिथ्या निष्फछ एष व्यवसायो निश्वयस्ते तव यस्मात्प् 
कृतिः क्षत्रनालारम्भको रजेोगुणस्वमावस्त्वां नियोक्ष्यति प्ररयिप्यति युद्धे ॥ ९९ ॥ 

भ्री° टी०--कामे विनङ्क्ष्यामि नतु बन्धुभिर्ुदधं करिष्यामीति चेत्तत्राऽऽह-- 
यदिति । मदुक्तमनादल केवरमहकारमवङम्ब्य युद्धं न करिष्यामीति त्वं यन्मन्य- 

ऽध्यवस्यप्ति एष तेऽध्यवपतायो मिथ्येवास्वतनच्चत्वात्तव । तदेवाऽऽह-- प्रकृतिस्त्वां 
रजागुणदपंण परिणता सती नियोक्ष्यति युद्धे प्रवतेयिप्यत्यव ॥ ९९ ॥ 

म० रीं०-- प्रकृतिं विवृणोति-- 
४ न + £ 

स्वमावनेन क।न्तेय निबद्धः सेन कमणा ॥ 
व अनेक 

कतु नच्छाप्न यन्माहाक्तारष्यस्यवशांअपे तत््॥६०॥ 
स्वभावजेन पूर्वोक्त्षत्रियख्वमावनेन शोयादिना स्वेनानागन्तुकेन कर्मणा निबद्ध 

वरीङृतस्तवं हे केन्तेय यहन्धुवधादिनिमित्तं युद्धं मोहात्स्तन्रो ऽहं यथेच्छामि तथा 
सपादयिष्यामीति भ्रमात्कर्तु नेच्छति तदवशषोऽपि अनिच्छन्नपि स्वामाविककरमेपर्- 
त्रः परमेश्वरपरतेन््नश्च कररिप्यस्येव ॥ ६० ॥ 

१ग. ड, रणात् ॥ ५८ ॥ पिच । रख. घ. चज, ञ्च, अतो ।३ क, ते व्यव} 



[अ०१८ो०६१-६२] श्रीमद्धगवहीता । ९०७ 

शरी० दी०--किच-स्वमापजेनेति । खमावः क्षत्रियत्वे हेतुः पूर्वकरमपसका- 
रस्तस्माजातिन खकीयेन कर्मणा शोर्यारिना पूर्वोक्तेन निबद्धो यन्नितस्त्वं मोहाच- 
तकम युद्धलक्षणं कुं नेच्छति अवशोऽपि तत्कर्म करिष्यप्येव ॥ ६० ॥ 

म० दी०-खमावाधीनतागुक्लेश्वराधीनतां विवृणोति- 

ह्वरः स्षूतानां टृदेशषेऽर्जुन तिष्ठति ॥ 
भरामयन्सवभूतानि यन्छारूढानि मायया ॥ ६१ ॥ 

शवर ईशनशीदो नारायणः पर्वान्तर्यामी “ यः प्रधिव्यां तिष्ठूथिव्या अन्तरो 
यं प्रथिवी न वेद यस्य प्रथिवी शरीरं यः प्रभिवीमन्तरो यमयति, 

¢“ यच्च किंचिजगत्वं दरदयते श्रयतेऽपि वा । 
अन्तबेहिश्च तत्सर्व व्याप्य नारायणः स्थितः, " 

इत्यादिश्रतितिद्धः सवभूतानां सवषां प्राणिनां डदेशेऽन्तःकरणे तिष्ठति सर्ष्या- 
पकोऽपि तात्रामिव्यज्यते सपषद्रीपाधिपतिसि राम उत्तरकोप्टायां, हेऽर्जुन हे शृ 
रुद्धान्तःकरण, एतादशमीश्वरं तवं ज्ञातं योग्योऽपीति दोत्यते । किं कुर्वसिष्ठति 
भामयज्नितस्तश्वाछ्यन्पवैभूतानि परतन्राणि मायया छद्मना यन्रारूढामीव सूत्रसं~ 
चारादियच्रमारूढानि दारनिभितपुरषादीन्पत्यन्तपरतच्राणि यथा मायक्षौ भ्रमयति 
तद्रदियरथरषः ॥ ६१ ॥ 

भ्री° दी०- तदेवं छोकद्वयेन सांख्यादिमतेन प्रङ्ृतिपारतन्त्यं स्वमावपारतन्त्य 
कमेपारतन्त्यं चोक्तमिदानीं खमतमाह--ई्वर इति द्वाभ्याम् । स्मूतानां हदयमध्य 
इश्वरोऽन्त्य तिष्ठति } किं कुर्मन्पर्वाणि भूतानि मायया निजाकत्या भ्ामय॑सततततकर्मषु 
प्रवतयन् , यथा दारुयन्रमारूढानि कृतिमाणि मृतानि सूत्रधारो लोके भ्रामयति 
तद्दिलथेः । यद्रा षच्राणि शरीराणि आरूढानि मृतानि देहामिमानिनो जीवन्धाम- 
यनि्यथैः | तथाच शरेताश्वतराणां मन््रः-- 

^“ एको देवः स्मूतषु गूढः सषैव्यापी प्वैमूतान्तरात्मा । 
कर्माध्यक्षः स्वमूताधिवापतः सक्षी चेता केव निगुणश्च › इति ॥ 

अन्तर्यामिन्राह्यणं च-- “य आत्मनि तिष्ठन्रात्मानमन्तरो यमयति यमात्मा न वेद् 
यस्याऽऽत्मा शरीरमेष त आत्माऽन्तयौम्यमृतः ” इत्यादि ॥ ६१ ॥ 

म० दी--द्शरः पवैमूतानि परतच्राणि प्रेरयति चेदा विभिप्रतिषेधशाच्लप्य 
सर्वस्य पुरुषकारस्य चाऽऽनरथक्यामिल्यत्राऽऽह-- 

तमेव शरणं गच्छ समवि भारत ॥ 
 तद्प्प्ादापपरां शान्त स्थानं प्राप्स्यापे शाश्वतम् ॥६२॥ 



५०८ परधुमूदनसरस्वतीभ्रीषरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ० १८०६३] 

तमेवेश्वरं शरणमाश्रयं संपारसमुद्रोत्तरणा्थं गच्छाऽऽश्रय स्वैमवेन सर्वात्मना 
मनप्ता वाचा कर्मणा च हे भारत तत्प्रतादात्त्यैवेश्वरस्यानुयहात्तचज्ञानो सत्तिपर्यन्ता- 
त्परां ज्ञानि सकायाविधानिवृसिं स्थानमद्वितीयखप्रकाशपरमानन्दरूपेणावस्थानं 
शाश्वतं नित्यं प्राप्स्यति ॥ ६२ ॥ 

श्री० दी०-तमिति । यस्मादेवं सव जीवाः परमेश्वरपरतन्बास्तप्मादहंकारं परै 

न्य समावेन सर्वात्मना तमीश्वरमेव शरणं गच्छ । ततस्तस्यैव प्रस्ादात्मरमा- 
मपदानित स्थानं च पारमेश्वरं शाश्वतं नियं प्राप्स्यति ॥ ६२ ॥ 

म० दी०--सवेगीताथेमुपपंहरनाह- 

इति ते ज्नानमास्यातं गृह्यारगृह्यतरं मया ॥ 
विमृश्येतद्शेषेण यथेच्छपि तथा कुर ॥ ६३ ॥ 

इति अनेन प्रकरेण ते तुम्यमलयन्तप्रियाय ज्ञानमात्ममाघविषयं मोक्षप्राधनं गद्या 
द्रह्यतरं परमरहस्यादपि संन्याप्तान्तात्कमयोगद्रहस्यतरं तत्फटमतत्वादाख्यातं सम. 
न्तात्कथितं मया पवन्ते परमापतिन । अतो विमृश्य पर्यारोच्येतन्मयोपदिषटं गीताशचा- 
खमक्ेषेण सामस्त्येन सर्ैकवाक्यतया ज्ञात्वा खाधिकारानुरूप्येण यथेच्छपि तथा कुड 
न त्वेतदविमृद्येव कामकारेण यर्पिकिचिदिलय्थः | अत्र वैतावदुक्तम्--अशुद्धान्तःकर- 
णस्य ममक्षोक्षपमाधनन्ञानात्पत्तियोभ्यताप्रतिबन्धकपपक्षयाथं फङाभिसंधिपरिल्यगेन 

मगवद्पेणवुद्या वणाश्रमघमानुषठान, ततः शुद्धान्तःकरणस्य विविदिषोतपत्त गुरुमु- 
पमृत्य ज्ञानप्ताधनवेदान्तवाक्यविचाराय ब्राह्मणस्य सवेकमन्याप्त, ततो . मगवदेक- 
करणतया विविक्तदेशमेवादिज्ञानसाधनाम्यासराच्छूवणमनननिदिष्या्नैरात्मपतक्षात्का- 
रोतपत्या मोक्ष इति । क्षत्रियस्तु सन्याप्तानधिकारिणो मूमृकषोरन्तःकरणशुच्यनन्तर- 
मपि मगवदाज्ञापारनाय छोकपग्रहाय च यथाकथंचित्कमणि कवतोऽपि मगवदेकश्च- 
रणतया पृवनन्मकृतपन्याप्तादिपरिपाकाष्रा हिरण्यमभेन्यायेन तदनपेक्षणाद्वा मगव- 
दनुग्रहमातरेणेहेव तच्वज्ञानोतत््याऽभिमनन्मनि व्राह्मणजन्मलमेन संन्याप्तादिपू्ैक- 
ज्ञानोत्पत्त्या वा मोक्ष इति । एवं विचारिते च नास्ति मोहावकाश्च इति भावः ॥६३॥ 

श्री° दी०--एवेगीताथेमुपसंहरनाह-इतीति । इति अनेन प्रकरिण ते तुभ्यं 
सवज्ञेन परमकारणिकेन मया त्तानमास्यातमुपदिष्टम् । कथ॑मतं गृद्यादरोप्याद्रहस्य 
मच्रयोगाद्िज्ञानादपि गृह्यतरमेतन्मयोपदिष्टं मीतासाश्चमशेषतो विमृद्य पयाखोच्य 
पश्चाययेच्छक्ति तथा कुर् । एतसिन्पयांखोचिति पतति तव मोहो निवतिषप्यत 
इति मावः ॥ ६३ ॥ 

पर दी०--अतिगम्मीरस्य गीताशाखस्यारो षतः पय।रोचनङ्धेशच निवृत्तये कपया 
स्वयमेव तस्य सारं परक्षिप्य कथयति- 



[अ०१८ो ०६.६५] भ्रीपद्धगवट्रीता | ५०९ 

सतदुद्यतम श्रयः शृण मं परम कवचः 
इष्टभसं म +दृटाग॑ति तता वक्ष्यामि ते हितम्॥६५॥ 

एत 16 गृद्यात्कमयागह्भदह्यतर् ज्ञानमाख्यातमधना त कमयागात्तफटमतज्ञानाञ् 
तसकत्माद् तरायन गृह्य रहस्य गृह्यतम परम सवतः प्रकृष्टं मे मम वचो ताक््य भय- 
स्तत्र तत्रक्तमर्पि त्वद्नुग्रहाथ पुनवेक्षयमाणं शण । न सामपूनाख्यात्या्यथ त्वा 
मवाप क तु इष्टः प्रयाङप्तिमे मम टृदमातिशयेनेति यतस्ततस्तनेवेष्टत्वेन तेल्यामं 
केथासष्याम्यपृष्टाऽपि पच्रह् ते तव हितं परमं श्रेयः ॥ ६४॥ 

श्री० ठी०--अतिगम्भीरं गीताद्गाख्लमसेषतः पर्या चयेतुमशकनवतः कपया 
स्वयमव तस्य पार् सगृह्य कथयति--सवगह्यतममिति तिभिः । सर्वेम्योऽपष 
गृद्यम्यां गुह्यतमं मे वचस्तत्र तत्रोक्तमपि भयः पनरपि वक्ष्यमाणं शण । परयः पनः 

# 1 थ्य 

भै, ऋ, न (०५ # कथने हतुमाह--दृदमत्यन्तं मे मम त्वमिष्टः प्रियोऽपीति मत्वा। तत एव हेतोस्ते हित 
वक्ष्यामि । यद्रा त्वं ममेष्टाऽपि मया वक्ष्यमाणं च दृठ स्वेपरमाणोपेतमिति निश्चि 
ततस्ते वक्ष्यामीतयथः । दृदपतिरिति केचित्पठन्ति ॥ ६४ ॥ 

म० री०-तदेवाऽऽह- 

न्मना भव मद्रको मानी मां नमस्छर ॥ 
मामेवेष्यपि सयं ते प्रतिजाने प्रियोऽपि मे ॥ ६५। 

मयि मगवति वासुदेवे मनो यस्य स मन्मना मव सदा मां चिन्तय | द्वेषेण कंप्त- 
िशुपाछादिरपि तथाऽत आह--मद्धक्तः प्रेम्णा मय्यनुरक्तः, मद्विषयेणानुरामेण पदा 
मद्विषयं मनः कुर्विति विधीयते । त्वद्विषयोऽनुराग एव केन स्यादित्यत आह-मदानी 
मां यष्टुं पूजयितुं शी यस्य प्त पदा मत्पूजापरो भव । पूजोपकरणामवे तु मां नम- 
स्युर् कयिन वाचा मन्ता च प्रह्ीमवनेनाऽऽराधय । इदं चार्चनं वन्दनं चान्येषामपि 
मागवतधमाणामुपक्षणम् । तथा चोक्तं श्रीमागवते-- 

८४ श्रवणं कौतिनं विष्णोः सरणं पादपेवनम् । 
अचनं वन्दनं दास्यं स्स्यमात्मनिवेदनम् ॥ 
इति पुंसाऽ्पिता विष्णो मक्तिश्च्नवदक्षणा । 
त्रियते मगवत्यद्धा तनमन्येऽषीतमुत्तमम् 7; इति ॥ 

एतच भक्तिरप्ायने व्यास्यातं विस्तरेण । एवं सदा मागवतधमानुषठानेन मय्यनुरा- 

+ श्रीधरटीकादन्चपुस्तकेषु ग.घ. ड. च. छ. सं्ञितेषु मठे दृडमतिरिति पाठः । 

१६्. नः कृ । 



५१० पषुसूदनसरस्वतीश्रीधरस्वामिकृतदीकाभ्यां समेता-[अ०१८४ ०६९] 

गोत्वस्य मन्मनाः सन्मां मगवन्तं वापुदेवमेवेष्यति प्राप्स्यति वेदान्तवाक्यजनितेन 

मह्रोषेन । त्वं चान्न संशयं मा कार्षीः, सत्यं यथार्थं ते तुम्यं प्रतिजाने स्त्यामेव 
प्रतिज्ञां करोम्यस्सिच्यं । यतः प्रियोऽपि मे, प्रियस्य प्रतारणा नोचितेवेति मावः । 

पत्यने प्रारज्धकर्मेणोऽन्ते सति मामेप्यसीति वा ¦ अनुवादपिक्षया विश्वाप्तदाव्वप्यो- 
ननं प्रथमं व्याख्यानमेव श्रेयः । अनेन यतप्वमृक्तं-- 

८ यतः प्रवृत्तिमूतानां येन प्वेमिदं ततम् । 
सखकर्मणा तमम्यच्यं धिद्धि विन्दति मानवः 

इति तव्यास्यातं मच्छब्देनेश्वरतवप्रकटनात् ॥ ९५ ॥ 
श्री० दी ०--तदेवाऽऽह-मन्पना इति । मन्मना मव मच्चित्तो मव, ममेव 

मत्तो भव, माजी मदयजनशीटो मव, मामेव नमस्कु । एवं वर्तमानस्त्वं मत्मषादा- 
छव्धज्ञनेन मामेवेष्यप्त प्राप्स्यति) अच च संशयं मा कार्षीः | तवं हि मे प्रियोऽपि। 
अतः सयं यथा भवत्येवं तुभ्यमहं प्रतिजनि प्रतिन्ञां करोमि ॥ ६९ ॥ 

प° री०--अधुना तु “ ईश्वरः प्वमूतानां ददेशेऽयुन तिष्ठति, " ^ तमेव सरव. 
भावेन श्चरणे गच्छ " इति यदुक्तं तद्विवृणोति- 

पर्वधमन्परिसयज्य मामेकं शरणं त्रन ॥ 
जहं खा सर्वेपपिभ्यो +मोक्षयिष्यामिं मा शुचः ॥ ६६ ॥ 

केचिद्र्णधमीः केचिदाश्रमधमीः केचित्सामान्यधमी इत्येवं स्वानपि धर्मान्परि- 
त्यज्य विद्यमानानविद्यमानान्वा शरणत्वेनानादत्य मामीश्चरमेकमद्वितीयं सवेधर्माणाम- 
धिष्ठातारं फलदातारं च शरणं व्रन, धर्माः सन्तु न सन्तु वा कि तैरैयप्तापकषभगव- 
दनु्रहादेव त्वन्यनिरपक्षादहं कृतार्थौ मविप्यामीति निश्चयेन परमानन्दवनमूर्तिमननतं 
श्रीवामदेवमेव मगवन्तमनुक्षणमावनया मजख, इदमेव परमं तत्वं नातोऽधिकमस्तीति 
विचरपुवैकेण परमप्रकर्षण सर्वानातमविन्ताशून्यया मनोवृत्या तैट्धाराकदविच्छिन्नया 
पतते विन्तयेत्यथः । अत्र मामेकं शरणं त्रजेत्यनेनेव सर्वधर्मक्षरणतापरित्यागे भ्ये 
सवैधमान्परित्यभ्येति निषेषानुवादसलत्का्यकारिताखामाय यज्ञायज्ञीये साम्नि देरं कलो- 
देयमित्यत्र न गिरा गिरेति बरूयादितिवत् । तथा च ममेव सवैषर्मैकायैकारित्वान्मदेक- 
शरणस्य नस्ति धमौपेकषेत्यथः । एतेनेदमपास्तं प्तधरमान्परित्यज्येत्यक्ते नाधर्माणां 
परित्यागो रभ्यतेऽतो षमेपदं कमेमान्नपरमिति । नह्यत्र कर्मत्यागो विधीयतेऽपि तु 
विद्यमनिऽपि कर्मणि तत्रानादरेण मगवदेकरारणतामावं ब्रह्मचारिगृहस्यवानप्रस्थमि- 

^ 

५, + श्रीषरटीकाददपुस्तके चच. संहिते मूढे मोचयिष्यामीति पाठः । 

१क.च.छ.ज.श्लेत्ति। 



[भ ०१८ ०६६] भ्रीपद्धगवद्रीता । ~. ५११ 

भुणा साधारण्येन विधीयते । तत्न पर्वधर्मान्परियञ्येति तेषां खधममदिरपंमवेन तन्नि- 
वारणाथेम् । अर्ध चानर्थफटठे कस्याप्यादरामावात्तत्परित्यागवचनमनर्थकमेव, शाखा- 
न्तरपराप्तत्वाच्च । तस्माद्र्णाश्रमधर्माणामम्युदयहेतुवप्रपिद्धमोकषहेतुत्वमपि स्यादिति- 
रङ्ानिराकरणाथेमेवेतद्वच इति न्याभ्यम् । नच सर्वधर्माधर्परित्यागोऽत्र विधीयते 
संन्याप्रशाख्रेण प्रतिषेधशा्चेण च छब्धत्वादेव । न चेदमपि संन्यापशाञ्चं मगवदे- 
कशरणताया विधितितितत्वात् । तस्मात्सपैधमोन्परिलज्येलनुवाद एव । सवषां तु 
शाखराणां परमं रहस्यमीश्वरशरणतेवेति तत्रैव शाखपरि्तमातिमगवता कता । ताम- 
न्तरेण सन्याप्रस्यापि खफङापयवप्तायित्वात् । अर्जुनं च क्षत्रियं संन्याप्तानपिकारिषं 
प्रति संन्याप्तोपदेशायोगात् । अरजुनव्याजेनान्यस्योपदेशे तु वक्ष्यामि ते हितं त्वा मोक्ष- 
यिष्यामि वेपपेस्यस्त्वं मा डच इति चेोपक्रमोपसंहारौ न स्याताम् । तस्मात्प॑न्या- 
सथर्मष्वप्यनाद्रेण मगवदेकशरणतामात्रे तात्पर्य मगवतः । यस्माच्च मदेकरारणः 
सवैधमानादरेणातोऽहं स्धमेकायैकारी ला त्वां पापेभ्यो बन्धुषधादिनिमिततभ्यः 
संमारहैतुम्यो मोक्षयिष्यामि प्रायश्चित्तं विनैव “ धर्मेण पापमपनुदति ” इति श्तेम- 
स्थानीयत्वाच्च मम । अतो मा इ॒चो युद्ध प्रवृत्तस्य मम बन्धुवधादिनिमित्तप्रयवाया- 
त्कथं निस्तारः स्यादिति शोकं मा कार्षीः | 

माष्यकरिनिरस्तानि दुमेतानीह विस्तरात् | 
मन्थव्याख्यानमात्रा्थी न तदथमहं यते ॥ 
तस्यैवाहं ममेवाप्तो प्त एवाहमिति त्रिधा । 
भगवच्छरणत्वं स्यात्मराधनाम्याप्तपाकतः ॥ 
शविदेषो वणितोऽस्मामिः सवी मक्तिरपायने । 
मरन्थविस्तरमीरृप्वाटिष्मात्रमिह कथ्यते ॥ 

तत्राऽऽदय मृदु यथा-- 

८८ पत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस््वम् । 
पामुदरो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्ः ॥ 

द्वितीयं मध्यं यथा-- 
"८ हृस्तमुल्छिप्य यातोऽपि बहात्करृष्ण किमद्भुतम् । 

हदयाच्दि नियाति पौरुषं गणयामि ते ॥ " 

तुतीयमधिमान्रं यथा-- । 

८८ सकलमिदमहं च वासुदेवः परमपुमान्परमेश्वरः स एकः । 
इतति मतिरचला भवत्यनन्ते द्यगते त्रन ताचिहाय दूरात् ” ॥ 

इति दूतं प्रति यमवचनम् । अम्ब्रीषग्रहादगोपीप्रमृतयशरास्यां मृमिकायागृदाह- 



५१२ परधुसृदनसरस्वती श्रीषरस्वापिद्तरीकाभ्यां समेता-- [५ ०१८श्ो ०६५] 

तेव्याः। असिन्हि गीताज्ञाखे निष्ठाचयं साध्यप्नाधनमविपत्नं विवक्षितमुक्तं च बहुधा । तत्र 
कर्मनिष्ठा सपैकर्मसन्याप्पयन्तोपपंडता “खकर्मणा तमम्यच्यं सिद्धि विन्दति मानवः, 
इत्यत्र । संन्यापपूर्वकश्रवणादिपरिपाकपरहिता ज्ञाननिषटोपपंहृता £ ततो मां तत्वतो 
ज्ञात्वा विराते तदनन्तरम्"! इत्य । मगकद्धक्तिनिष्ठा तृभयप्ताधनमूतो मयफदमूता च मव- 
सीदन्त उपहता स्ेधर्मान्परित्यन्य मामेकं शरणं बनेलत्र । भाप्यङ्गतस्तु प्पैषमी- 
नपरित्य्येति परवैकरमघन्याप्तानुवादेन मामेकं॑शारणं त्रनेति ज्ञाननिष्ठोपपरहेत्याहुः । 
मगवदमिप्रायवणैने के वये वराकाः | 

वचो यद्रीतास्यं परमपुरुषस्याऽऽगमगिरां 
रहस्यं तव्याख्यामनतिनिपुणः को विततनुताम् ॥ 
अहं त्वेतह्ास्यं यदिह कृतवानस्मि कथम 
पमहेतुसनेहानां तदपि कुतुकयिव महताम् ॥ ६६ ॥ 

श्री० दी ° -- ततोऽपि गह्यतममाह-- सर्वेति । मद्धकषत्यैव सर्वं मविप्यतीति 
ढविश्वापतेन विधिकरैक्यं त्यक्त्वा मदेकरारणो मव । एवं वतमानः कर्मत्यागनिमितत 
पां स्यादिति मा दूचः शोकं मा कर्षः । यत्वा तवां मदेकशरणं सवैपापिम्योऽ्ह 

मोक्षयिष्यामि ॥ ६६॥ 
म० दी०-प्माप्तः शाखः । सालपंप्रदायविषिमधुना कथयति-- 

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ॥ 
क ५ 9 (र 

न चश्ुश्रूषव वच्छनच् मा याज्स्यस्ूधाति॥&५) 
` इदं गीताख्यं सवेशा्चथरहस्यं ते तव परप्नारविच्छित्तये मयोक्तं नातपस्कायाप्तय- 

तेद्धियाय न वाच्यं कदाचन कस्यामप्यवस्थायामिति पर्यायत्रयेऽपि संवध्यते । तप- 
सखिनेऽप्यमक्ताय गुरो देवे च मक्तिरहिताय न वाच्यं कदाचन । तपख्िने भक्तायापि 
अशुश्रषवे शुश्रुषा परिवगरोमक्ुषेते च न वाच्यं कदाचन | चर्टो वाच्यं कदाचने- 
तिषदद्रयाकर्षणाथेः । न च मां योऽभ्यसुयति मां मगवन्तं वापुदेवं मनुप्यमप्त्ञतवा- 
दिगुणके मत्वाऽम्यमूयति आमप्रशंप्ादिदोषाध्यारोपेनेश्वरत्वमपहमानो द्षटि यस्स 
भरीङृष्णोत्कषौपदिष्णवे तेपञिने मक्ताय शुश्रुषवेऽपि न वाच्यं कदाचनेलनुकरेणार्थश्च- 
कारः । तपखिने मक्ताय दुशरुषवे श्रीकरष्णानुरक्ताय च वाच्यमित्यथेः । एकैकविशेष- 
णामवेऽप्ययोम्यताप्रतिपादना्थाश्चत्वारो नकाराः । मेधाविने तपछिने वेत्यन्यत्र विक. 
स्पदशेनच्छरशरषागुरमक्तिमगृवदनुरक्तियुक्ताय तपने तदयक्ताय मेधाविने वा 
वाच्यम् । मेषातपपतोः पाक्षिकत्वेऽपि मगवदनुरक्तिगुरमक्तिशुधरूपाणां नियम एवेति 
मष्युक्रतः ॥ ९७ ॥ 

१कः. ख,ग, ड, च. छ. मोचयि । 



[अ० १८ ०६८-६९] श्रीपद्धगवह्रीता । ५१६३ 

श्री ° दी ०--णएवं गीताथेतत्वमुपदिर्य तत्तंप्रदायप्रवरपने नियममाह-इदमिति। 
इदं गीतातच्चं ते त्वयाऽतपस्काय खधमाुष्ठानहीनाय न वाच्यम् । न चाभक्ताय 
गुरावीश्वरे च भक्तिशुन्याय कदाचिदपि न वाच्यम् । न चाशुश्रूषवे परिचयीमक्मते 
भातुमनिच्छते वा वाच्यम् | मां परमेश्वरं योऽम्यपुयति मनुष्यदश्चा दोषारोपेण 
निन्दति तस्मे च न वाच्यम् ॥ ६७ ॥ 

प° दी०-एवं संप्रदायस्य विधिमुक्तवा तस्य कतुः फल्माह- 
[१ , # ॥ 8 (थ (की 

य ३९ परम गृद्ध मदक्तष्वामधास्याते ॥ 
® क 4 ॥ि द + 

भाते मपि परा सश्ता माम्कष्यदयप्शयः ॥ ६८॥ 
यः सृप्रदायस्य प्रवतेक इममावयोः संवादख्पं मन्थं परमं निरतिरायपरषा्थपताधनं 

गृह्यं रहस्याथत्वात्सवेत्र प्रकाद्रायितुमनह मद्धक्तेषु मां मगवन्तं वादेवं प्रस्यनुरक्तेषु 
अभिधास्यति अभितो ग्न्धतोऽथतश्च धास्यति स्थापयिष्यति । भक्तेः पुनग्रहणापूरवो 
्तविरोषणत्यरहितस्यापि मगवद्धक्तिमत्रेण पात्रता मचिता मवति । कथमभिधा- 
स्यति तत्राऽऽह--मक्ति मयि परां कृत्वा मगवतः परमगरोः शश्रषैवेयं मया क्रियत 
इत्यवे कृत्वा निश्चि योऽभिधास्यति स मामवेष्यति मां भगवन्तं वाप॒देवमेष्यत्येवा. 
चिरान्मोक्ष्यत एव संप्तारादत्र सरयो न कतेग्यः । अथवा मयि परां मकि कृत्वाऽ- 
संशयो निःपेरयः सन्ममेष्यद्येवेति वा मामेवैष्यति नान्यमिति यथाश्रुतमेव वा 
योज्यम् ॥ ६८ ॥ 

श्री ° दी०-एतेदषि्िरहितेम्यो मद्धक्तेम्यो गीताशाश्चोपदेष्ठः फटमाह--य 
इति । मद्धक्तेषु ग॑द्धक्तम्यो यो वक्ष्यति प्त मयि परां मक्ति करोति ततो निःपशयः 
सन्मामेव प्राप्नातीयथः ॥ ६८ ॥ 

म० दी०-किंच- | 
९ (~, (~ + 

न च तस्मान्मनूर््यवु काश्चन्म व्रचहृत्तमः ॥ 
[+ ४ = 

भवितानच मं तस्मादन्यः प्रयतरा भ्व ॥ &६९॥ 

तस्मान्मद्धक्तेष शाखपेप्रदायज्तः पकाशादनम्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मे मम 
प्रेयक्रत्तमोऽतिरयेन प्रियज्ननमद्विषयप्री्तिरययवात्रास्ि वतेमाने के । नापि प्रागा- 

पीत्तादकश्ित् । न च कान्ते भविता मविष्यति । ममापि तस्मादन्यः प्रियतर 

प्रत्यातेश्यविषयः कशिदप्याप्ान्न । अधृना च भूवि छकेञ्मिन्नास्त । न च क्य 

न्तरं भावेतलयवृतत्या यज्यम् ॥ ६९ ॥ 

+. 

१क.घध. ड. अ. भ्भ्योमीः ।र्ख.ग.घ, इ, च, छ. ज. क्ष, प्रोति ॥ ६<॥ 
६५ 



५१४ मधुसृदनसरखतीश्रीधरस्वामिद्तटीकाभ्यां समेता--[म ०१८०४०७१ 

श्री० री०-फ्रैच-न चेति । तस्मान्मद्धक्तम्यो गीताश्ाल्चम्यास्यातुः सका- 
शादन्यो मनुष्येषु मध्ये कश्चिदपि मम प्रियज्ृत्तमोऽलन्तं परितोषकती नास्ति । न च 
कालान्तर मविता भविप्यति । ममापि तस्मादन्यः प्रियतरोऽधुना मवि तावन्नासि । 
न च कालान्तरेऽपि मविप्यतील्थः ॥ ६९ ॥ 

म० टी०--अध्यापकस्य फटमुक्तवाऽध्येतुः फटमाह-- 

अध्येष्यते च य॒ इमं धम्य संवादमावयोः ॥ 
क न [ ® @ (१ 

ज्ञानयज्नन तनाहमष्टः स्याम म मातः ॥ ७० ॥ 
आवयोः संवादमिमं अन्थं॒धर््यं॑धमौदनपेतं योऽध्ये्यते जपद्येण परिप्यति 

ज्ञानयज्ञेन ज्ञानात्मकेन यद्ञेन चतुथध्यायेक्तेन द्रभ्ययज्ञादिश्े्ठेनाहं सरवश्वरस्तेनाध्ये- 
त्रेः पूनितः स्यामिति मे मतिर्मम निश्चयः । यद्यप्यतो गीतार्थमबुध्यमान एव जपति 
तथाऽपि तच्छरण्वतो मम ममिवाप्नो प्रकाशयतीति बुद्धिभ॑वति । अतो जपमात्रादपि 
ज्ञानयज्ञफठं मोक्षं छमते पच्वशुद्धिज्ञानोत्वततद्ारा । अथनुपंधानपरवकं परतस्तु 
साक्षादेव मोक्ष इति क्रं वक्तव्यमिति फरविधिरेषायं नार्थवादः । ८ श्रेयान्द्रन्यमया- 
च्ञारज्ञानयन्ञः परंतप ” इति हि प्रागुक्तम् ॥ ७० ॥ 

श्री ° टी०-पठतः फठमाह--अध्येष्यत इति । आवयोः इष्णार्जुनयोिं 
धर्म्यं धमादनपेतं संवादं योऽध्येप्यते जपरूपेण परिप्यति तेन पुंसा सवेयन्नेम्यः 

्रठेन ज्ञानयज्ञेनाह मिष्टः स्यां मवेयमिति मे मतिः । यद्यप्यसौ मीता्थेमवुध्यमान एव 
केव जपति तथाऽपि मर्म॑तच्छरण्वतो ममिवाप्ौ प्रकाशयतीति बुद्धिमैवति । यथा 
छोके यदृच्छयापि कशचित्कदाचित्कस्यचिन्नाम गृह्णाति तदाऽस म॒मिवायमाहवयतीति 

(क अपक क मत्वा तत्पाश्रमागच्छति तथाऽहमपि तस्य संनिहितो मेयम् । अत एवानामिरकषत्र- 

वुल) कर्थवित्नामोचारणमातरेण प्रसन्नोऽसि । तथेव तस्यापि प्रपतन भवे- 
यमिल्थेः ॥ ७० ॥ 

म० दी०--प्रवकतुरध्येतुश्च फलयुक्ता श्रोतुरिदानीं फटं कथयति- 

शरदरावाननपूयश्च शृणुयादपि यो नरः ॥ 
मोऽपि क्तः शभाहीकान्य्रप्नयादुण्यकर्मणाम्॥७१॥ 

यो नरः कश्चिदपि अन्यस्योचेेपतः कारुणिकस्य प्तकाशनच्छरद्वावाश्धरदधायुक्तः। 
तथा किमथमयमुतेजेपलय्वद्ं वा जपतीति दोषदृष्टयाऽपूयया रहितोऽनपूयश्च केवह 
शणुयादिमं अन्थम्, अपिदब्दात्किमुतार्थन्ञानवान्, सोऽपि केवक्षरमातश्रोताऽपि 

१ग. घ. म चस्तुतः शृण्व" । ख. च. छ. म॒ स्तुवतः ण्व । २ क. 'येवास्याः ॥ 
ख. ग, छ, छ, न्च, “मिति भावः ॥ ४७० ॥ 



[अ०१८छे००२-५६] श्रीमद्धगवटीता । ५१९ 

मुक्तः पर्पः शुमान्परश्षस्ताह्छोकान्पुण्यकमणामश्वमेधादिङ्तां प्राप्रयात् । ज्ञानवतस्तु 

किं वाच्यमिति मावः ॥ ७१ ॥ | 
श्री दी०-अन्यस्य जपतो योऽन्यः कक्िच्छणोति तस्यापि फठमाह- 

श्रद्धावानिति । यो नरः श्रद्धायुक्तः केवट शृणुयादपि । श्रद्धावानपि कश्चिक्किमर्थ- 
 मुचेजेपति अबद्धं जपतीति वा दोषदृष्टि करोति तद्यवृ्यर्थमाह--अनम॒यश्चाम॒या- 
रहितो यः श॒णुयात्मोऽपि स्वैः पपैमृक्तः सचश्चमेधादिपुण्यङ्ृतां छोकान्प्रापयात्॥७१॥ 

म० दी०- शिष्यस्य ज्ञानोत्पत्तिपयन्तं गुरुणा कारुणिकेन प्रयाप्तः कायं इतिं 
गोधर्मं शिक्षयितुं पएवैजञोऽपि पुनरुपदेशयिक्षा नास्तीति ज्ञापनाय पृच्छति-- 

कृचद्तच्छ्रूत पाथ तर्थकाग्रण चेतसा ॥ 

काचद्ज्ञानसमाहः प्रनष्टस्त धनजय ॥ ७९ ॥ 
केचिदिति प्रभे । एतन्मयोक्तं गीताशा्चमेकाम्रेण ग्याप्तङ्करहितेन चेतप्रा हे पार्थं 

त्वया किं श्रुतमथतोऽवधारितम् । कचिककिमन्नानमोहोऽन्ञाननिमित्तः संमोहो विपरय- 
योऽत्ञाननाशात्प्रनष्टः प्रकर्षेण पुनरुत्पत्तिविरोधित्वेन नष्टस्ते तव हे धनंनय । यदि 
स्यात्पुनरूपदेशं कर्ण्यामीलमिप्रायः ॥ ७२ ॥ 

श्री ° टी०--सरम्य्बोधानुसत्तो पुनरुपदे्यामीत्यारायेनाऽऽह-- कच्चिदिति । 

कचिदिति प्रश्ना । अज्ञानपंमोहस्तस्वाज्ञानक्रतो विपयेयः । स्पष्टमन्यत् ॥ ७२ ॥ 

म० दी०-एवं पष्टः कृताथेतवेन पुनरुपदेशानोक्षतामात्मनः-- 
४9 

अरन उवाच- 
व (क ब्ध 4 व 1, 

न्ट महः स्मरतिव्या वद्मपादान्मयाञच्युत ॥ 
[क ५ = र + 

स्थतागस्म ग्रतक्षदहः कार्य वचनं तव ॥ ७६ ॥ 
नष्ट उच्छिन्नो मोहोऽन्ञानक्ृतो विपय॑यः । तत्नारकमाह--स्मृतिर्ञधा त्वत्मप्ादा- 

न्मया ) यस्मास्वुपदेशादा तज्ञानं टब्धं सवेपंशायानाक्रान्ततया प्राप्तमतः सवैपरति- 
बन्धरुन्येनाऽऽतमज्ञनिन मोहो नष्ट इयथः । हेऽच्युताऽऽत्मत्वेन निधितत्वात्। वियोगा- 
योग्यस्मतिरस्मे सवेग्न्धीनां विप्रमोक्ष इति श्रुलथमनुमवत्नाह--स्थितोऽसमि गतपं- 
देहो निवृत्तपरव॑संदेहः स्थितोऽस्मि युद्धकतेव्यतारूपे त्वच्छाप्तने । यावज्जीवं च 
करिष्ये वचनं तव॒ मगवतः परमगुरोराज्ञां पाटयिष्यामरीति प्रयाप्तप्ाफल्यकथनेन 
मगवन्तमजुनः पारेतोषयामास । अनेन गीतासाच्ाध्यायिनो भगवत्प्रसादादवदयं माक्ष- 
फटपय॑नतं ज्ञानं सवत्रीति राखफटमुपसंहतं तद्धास्य विजज्ञानितिवत् ॥ ७३ ॥ 

भ, „भ 

श्र ° दी०-ठ़ृताः सन्न्ैन उवाच-- नष इति । आत्मविषयो मोहो नष्टः । 



५१६ पधुसूदनसरसतीश्रीधरस्वामिहतदीकाभ्यां सपेता--[अ० १८०००५६] 

यतोऽयमहमस्मीतिखद्पानुक्षधानहपा स्मतिस्त्वत्प्रसादान्मया खन्ाऽतः स्थितोऽस्मि 
युद्धायोत्यितोऽ्ि, गतो धमेविषयः संदेहो यस्य सोऽहं तवाऽञज्ञां करिष्य 
इति ॥ ७३ ॥ 

प० दी०--पमाप्तः शाखाथः, कथापंबन्धमिदानीमनुषदधानः-- 

संजय उवाच- 

इत्यह बासुदवस्य पाथस्य च महात्मनः ॥ 

संवाद्मिममश्नौषमद्रतं रोमहर्पणम् ॥ ७४ ॥ 
अद्भुतं चेतप्रो विस्मयास्यविकारकरं खेकेष्यसमाग्यमानत्वात् । रोमहष॑णं शरी- 

रस्य रोमाश्चास्यविकारकरम्। तेनातिपरिपष्टत्वं विस्मयस्य दर्दितम् । स्पष्टमन्यत्॥७४॥ 

श्री री ०--तदेवं धृतरा प्रति श्रीङृष्णायनरंवादं कथयित्वा प्रस्तुतां कथाम- 
ुपंदानः सेनय उवाच--इतींति । रोमहर्षणं रोमाच्चकरं संवादमश्रोषंश्वुतवानहम्। 
स्पष्टमन्यत् ॥ ७४ ॥ 

5 म० टी ०--व्यवहितस्यापि मगवदनुनपंवादस्य श्रवणयेग्यतामासन जह-- 

~ व्यापुपरसादाच्छरतवानिमे+ गुदयमैहं परम् ॥ 
` „ ग्रीं योगेशराकृष्णासक्षाकथयतः खयम् ॥ ७५॥ 

,01° वुप्दत्तदिव्यचक्षुःोत्रादिदामरूपाद्यापप्रसादादिमं परं गुदयं योगं योगान्यमि 
 ववीरिहेतु सेवादे येगिश्वरात्कृष्णात्छयं स्वेन पारमेश्वरेण रूपेण कथयतः प्राक्षादेवाहं 
्रुतवानसि न परम्परयेति सखमाग्यममिनन्दति । अतरेममिति पंडिङ्गपाठो माप्यका- 
रेव्यास्यात; } एतदिति नपंपसकटिङ्गपाटस्येव योगराव्दपतामानाधिकरण्येन म्यास्यान- 
मिदमिति तव्यास्यातारः ॥ ७९ ॥ 

श्री° दी ०-- आत्मनस्तच्छवणे प्मावनामाह- व्यासप्रसादादिति । मगवता 
ग्यापेन दिव्यं चकषुःश्रोत्रादि मह्यं दत्तम् । अतो व्याप्तस्य प्रपाददेतदहं श्रुतवानसि । 
किं तदिलयपक्षायामाह--प्रं योगम् । परत्वमाविप्करोति-योगेश्वराच्छीकृष्णात्छय- 

१ १ 

वे पाक्नात्कथयतः श्रुतवानिति ॥ ७९ ॥ 

राजन्स्मृत्य सस्मृत्य सकादामममद्ूतम् ॥ 

कंरावायनयोः पण्यं हृष्यामि च पुहुयहुः ॥ ७६ ॥ 
+ श्रीधरटीकानुरोधिमूटगपुस्तकेषु “ एतदरह्यमहं परम् ” इदेव पाठः । 

१ ज, "वनेतद्गृद्य' ! २ क. ख. ड. च, छ, ज, न्न, यतमं प । 



[अ०१८ो०५७-७८] श्रीपद्धगवहीता। ५ १७ 

म० दी०-- पुण्यं श्रवणेनापि सरवैषापहरं केश्वा्थुनयोरिमं संवादमद्ुतं न केक्छं 
श्रुतवानसि जतु स्मृ ससल, संभमे द्विरुक्तिः । मुहगहुवीरं वारं हृष्यामि च 
हप प्रारोमि च, प्रतिक्षणं रोमाश्वितो मवामीति वा ॥ ७६ ॥ 

भी° दी०-किं च- राजन्निति । द्यामि रोमाश्चितो मवामि हषं प्राभोमीति 
वा । स्पष्टमन्यत् ॥ ७६ ॥ 

म० ठी०--यद्धिशवरूपास्यं सगुणं रूपमर्जुनाय ध्यानार्थं मगवान्दर्शयामापत्त तदि- 
दानीमनुपंदधान आह- 

तच्च संस्मृय संस्पृ्य रूपमययदहतं हरेः ॥ 
विस्मयो मे महात्रानन्टृष्यामि च एनः पुनः ॥७७॥ 

तदिति विश्व्पं हेः राजन्मम महानिष्मयोऽत एव इष्यामि चाहम् । स्पष्ट. 
मन्यत् ॥ ७७ ॥ 

श्री ° दी°- किं च- तच्चेति । तदिति विश्वरूपं निर्दिशति । स्पष्टमन्यत् ॥७५७॥ 
भ 

` म० दी०-एवं च पति स्वपुत्र विजया्िपंमावनां परिल्ने्याह- 
४ कभक के ५५१ ६७ 

यत्र याग्रश्वरः कृष्णा यत्र पाथा धनुधरः ॥ 
(^ 0 क ^~. 0 ® ९ र 

तत्र भ्रावजया भरूतिघुवा नातेमातिमम ॥ ७८ ॥ 

इति श्रीमहामारते रतसाहस्यां संहितायां वैयासिक्यां 
भीष्मपवैपि £ [+ ८, (3 + 

ण रशरामद्धगवद्वीतासूपनिषत्सुं ब्रह्मविद्यायां 
९ ५ $ 
योगशाख्े श्रकृष्णाज्जनसंवादे संन्यासयोगो 

नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
यत्न यसिन्युधिष्ठिरपकषे योगेश्वरः सैयोगसिद्धीनामीश्वरः सवैज्ञः सषैशक्तिमेगवा- 

ष्णो भक्तदुःखकषणत्तिषठति नारायणः, यत्र पार्थो धनुररो यत्र गाण्डीवधन्वा 
तिषठत्यभनो नरः, ततर नरनारायणाधिष्ठिे तस्सिन्युपिष्ठिरपकषे श्री राज्यर्षीर्विजयः 

[ब „१ ४ च | +९ "न क [^ अकथ [अका +सह, १.५१ 

शघरुपराजयनिमित्त उत्कर्षो मूतिरुत्तरोत्तरं राभ्यरक्षम्या विवृद्धिुवाऽवदयमाविनीति 

सपैत्रान्वयः । नीतिर्यः । एवं मम मति्निश्चयः । तस्माद्ुथा पु्रविजयाशां लक्त्वा 
मगवदनुगृहीतिरु्मीविजयादिमामिः पाण्डवैः सह संधिरेव विधीयतामिलमिप्रायः॥७८॥ 

वैरीविभूषितकराज्नवनीरदाभात्पीताम्बरादर्णविम्बफराधरोष्ठा् । 
परगनदुुन्दरमृखादरविन्दनेतराल्ष्णात्परं किमपि तत्त्वमहं न जाने ॥ १ ॥ 

काण्डञ्चयात्मकं शाखं मीतास्यं येन निमितम् । ̀ 
आदिमध्यान्तपरकेषु तस्मे भगवते नमः ॥ २॥ 



५१८ मधुसूदनसरस्वती श्रीधरस्वामिकृतदी काम्यां समेता-- [अ०१८्ो०७८] 

भ्रीगोविन्दमुखारविन्दमधुना मिष्टं महामारते 
गीताख्यं परमं रहस्यमृषिणा व्यापन विद्यापितम् ॥ 

म्यास्यातं मगवत्पदैः प्रतिपदं श्रीह कराख्यैः पुन- 
विष्पष्टं मधुसूदनेन मनिना छज्ञानडष्ये कृतम् ॥ ३ ॥ 
इह योऽस्ति विमोहयन्मनः परमानन्दधनः सनातन; । 
गुणदोषभृदेष एव नस्तृणतुस्यो यदयं स्वये जनः ॥ ४ ॥ 
श्रीरामविधशवरमाधवानां प्रप्तादमाप्ता्च मया गुह्णाम् । 
प्याख्यानमेतद्विहितं बोधं समितं तचरणाग्बुनप्र ॥ ९ ॥ 

इति श्रीमत्परमहसपरििजकाचायं्रीकिशेशधरपरसतीपादशिष्यश्रीमधु- 
मूदनप्तरखतीविरचितायां श्रीमद्धगवद्रीतागृढाथदीष्रिकायां सेन्या- 

सयोगप्रतिपादनं नामाष्टादशोऽध्यायः ॥ १८ ॥ 
( समापय श्रीमधुसूदनसरस्वतीविरविता श्रीमद्धगवद्रीतागृढाथैदीपिका टीका । ) 

श्री ° दी०--अतप्वं खयुत्राणां रान्यादिशङ्कं परिलयनेत्याद्येनाऽऽह-- 
यत्रेति । यत्र येषां पक्षे योगेश्वरः श्रीकृष्णो वाति । यत्न च पर्णो गाण्डीवधनुषैरः 
ततेव श्री राज्यदक््मीः, तत्रैव च विजयः, तैव च मृतिरुत्रोत्तराभिवृद्धिश्च, नीपि- 
नेयोऽपि तत्रैव भुवा निशितेति सै सेव्यते । इति मम मतिभनि्चयः । अत 
इदानीमपि तावत्पपुत्रस्वं श्रीकृष्णं हरणसुपेल पाण्डवान्परप्ाय सर्वखं च तेभ्यो 
निवेद पूत्रप्राणरक्षणं कुर्विति मावः ॥ ७८ ॥ 

मगवद्धक्तियुक्तप्य तत्प्रसादात्मवोधतः । 
सुखं बन्धविमुक्तिः स्यादिति गीताथग्रहः ॥ १ ॥ , 

तथाहि--““ पुरुषः प परः पार्थं मक्ल्या छभ्यस्तवनन्यया ” 
“४ मक्त्या त्वनन्यया शाक्य अहुमेव॑विधोऽनुन » 

इत्यादो मगवद्धक्तमोक्षं प्रति साधकतमत्वश्वणात्तदेकान्तमक्तिरेव तत्परपारोत्यत्ता- 
नावान्तरम्यापारमाचयुक्ता माक्षदेतुरिति स्फुटं प्रतीयते । ज्ञानस्य च मक्यवान्तरव्या- 
पारत्वमेव युक्तम् । 

¢ तेषां रतततयुक्तानां मजतां प्रीतिपुवंकम् । 
ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयानि ते ॥ 

 मद्धक्त एतद्विज्ञाय मद्धावायोपपद्यते ” 
इत्यादिवचनात् । ` 

नच ज्ञानमेव भक्तिरिति युक्तम् । 
^“ स्मः सर्वेषु मृतेषु मद्धक्तिं मते पराम् ॥ 

१ख.ग.घ.च. छ. ज, न्च, पोगमायेश्वरः | 



[अ०१८्गो ०७८] श्रीपद्धगवद्रीता । ५१९ 

मक्त्या मामाभनानाति यावान्यश्चास्मि तत्वतः " 

इत्यादौ भेदेन निर्देशात् । नचैवं ति “तमेव विदित्वाऽति म॒त्युमेति, नान्यः पन्था 
{ 9१ ~ # 

विद्यतंऽयनायः' इत्यादेश्रातेवेराधः शङ्कनीयः, मक्यवान्तरन्यापारत्वाज्ज्ञानस्य । नहि 

कष्ठे; पचतीत्युक्ते ज्वाछानामप्ताधनत्वमक्तं मवति । 
८ यस्य देवे प्रा भक्तियैथा देवे तथा गुरौ । 

तस्यैते कथिता ह्यथौः प्रकाशन्ते महात्मनः ॥ ” 
'्दृहान्ते देवः प्रं बह्म तारकं व्याचष्ट, । “यमेवेष बते तेन रम्यः " इलयादि- 

श्रुतिस्मृति पुराणवचनान्येवं -पति समञ्चप्तानि मवन्ति । तस्माद्धगवद्धक्तिरेव मोक्षहेतुरिति 
पिद्धम् । 

तेनैव दत्तया भेल्या तद्रीताविवृतिः कृता । 
प॒ एव परमानन्दस्तया प्रीणातु माधवः ॥ १ ॥ 
परमानन्दपादाग्नरनःश्रीघारिणाऽधुना । 

अ, (५ 

 श्रीधरस्वामियतिना कृता मीताघुबोधिनी ॥ २ ॥ 
कखगप्रागरम्यवछद्विोड्य मगवदीतातदन्त्ते 

तत्वं प्रेप्ुर्पैति किं गुरुकृपापीयुषदष्टि विना ॥ 
अम्बु खाञ्चिना निरस्य जल्येरादित्मुरन्तर्मेणी- 

तर्व्तैषु न किं निमजति जनः सत्कणेषारं विना ॥ ३॥ 
एति श्रीमन्महामारते हतसादृख्यां संहितायां वेयापिक्यां भीष्मपर्वणि 

भ्रीमद्धगवदरीतापपनिषत्स ब्रह्मविद्यायां योगाच श्रीकृष्णा 
नपवादे योगशाल्लनिणयषंन्याप्तादितत््वनिणये सुबो- 

धिन्यां यैकायां श्रीषर्ामिकृतायां मोक्ष- 
ष 

योगो नामाष्टादश्षोऽध्यायः ॥ १८॥ 

( समापनेयं श्रीषरस्ामिविरचिता सुषोधिनीः 
नाम्नी मगवद्वीताीका।) 

# अत्र श्च, पुस्तके-- 
^८ दृष्टं स्पष्टमपत्थिमेव विदितं स्वर्णं दरिरैजने 

सत्ता तस्य न कम्यते हतभगैमाग्यं विना सवथा ॥ 
आत्मा तद्रदसौ श्ररोऽपि च मतो ज्ञातोऽपि नौ रम्यते 

साक्षात्तेवटचिद्धनो विषयिभिर्वैराग्यभाग्यं विना ! 
इद्यधिकः शोको वर्त॑ते । 

१क, ति । किच यः। २ख.घ्. छ. ज. स्च, मक्या। ३ क. ग. घ, छ, श्रीतां तद् । 
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